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VOORWOORD
De samenstelling van nadere toegangen op de vele artikelen en artikeltjes in het sedert 1879 verschijnende
tijdschrift 'De Maasgouw' heeft een lange voorgeschiedenis. Nadat in 1971 reeds het auteursregister op
de eerste tachtig jaargangen (1879-1961) was verschenen van de hand van M.G.M.A. van Heyst, werd het
voornemen opgevat om dit nuttige hulpmiddel te
completeren door middel van een systematisch en een
topografisch register. Maar pas in 1979 werd daadwerkelijk een begin gemaakt met de uitvoering van dit
project. De heer G.W.G. van Bree werd bereid gevonden om de redactie op zich te nemen van een Index op
'De Maasgouw' , die plaats- en onderwerpsgewijs de
artikelen op titel toegankelijk zou maken. Van de samenstelling van een toegang op de inhoud der artikelen werd afgezien.
In het najaar van 1980 werd deze index in manuscriptvorm op foliobladen ingeleverd. Eerst nadat de eerste
drukproeven gereed waren, werd geconcludeerd dat
de index in zijn oorspronkelijke vorm niet voor publicatie geschikt was. De aard van de voorgestelde wijzigingen was zodanig, dat zij niet zonder meer in de
strokenproef konden worden aangebracht. Aangezien
de oorspronkelijke fiches reeds waren vernietigd, leken aanvankelijk de mogelijkheden om de tekst alsnog te reviseren uitgeput te zijn.
Op voorstel van Drs. A.M.J.A. Berkvens werd in september 1985 besloten te onderzoeken of het technisch
mogelijk zou zijn om de oorspronkelijke kopij van de
diskettes van de drukker over te zetten in een voor
tekstverwerking bruikbaar formaat en vervolgens alsnog de gewenste wijzigingen aan te brengen. Nadat
enige technische moeilijkheden waren overwonnen,
heeft een commissie bestaande uit Drs. A.M.J.A.
Berkvens, Drs. E.P.M. Ramakers en Dr. G.H.A.
Venner in de jaren 1986-1988 de Index geheel herzien,
waarbij Ramakers en Venner de inhoudelijke aspecten bekeken en Berkvens de computermatige verwerking voor zijn rekening nam.

ging ontstaan waren, werd van deze regel afgeweken
en gold het bestaan van een eigen parochie als kriteriurn. Om die reden werden plaatsen als Heyen, Baarlo
en Blerick, maar ook Heugem en Limmel apart opgenomen. Om wille van de overzichtelijkheid is een
kaart van de Limburgse gemeenten in de negentiende
eeuw als bijlage opgenomen.
Ten aanzien van de steden Maastricht, Roermond en
Venlo is een afwijkend systeem gevolgd. In de afgelopen honderd jaar zijn aan elk van deze plaatsen zoveel
verschillende bijdragen gewijd, dat een louter chronologische rangschikking niet erg overzichtelijk zou
zijn. Om dit bezwaar te ondervangen is door Van Bree
binnen de desbetreffende lemmata een aparte onderverdeling op trefwoord aangebracht, waarbinnen een
chronologische volgorde wordt aangehouden. De
lemmata Maastricht, Roermond en Venlo vormen
dientengevolge als het ware bijzondere indexen binnen de algemene index.
Doordat in de Index plaatsnamen, eigennamen en
trefwoorden zijn opgenomen, kan een artikel tot drie
keer toe in de index voorkomen.
Ofschoon ook een andere opzet denkbaar ware geweest, worden door deze index de historische gegevens van honderd jaargangen van 'De Maasgouw' nader toegankelijk gemaakt. De redactie van 'De Maasgouw' hoopt dat velen deze Index een nuttig hulpmiddel zullen vinden bij hun onderzoek naar het verleden
van Limburg, hun regio of woonplaats.
De bewerkers

De Index is uiteraard alfabetisch van opzet en bevat
plaatsnamen, familienamen en trefwoorden (onderwerpen). De artikelen zijn onder de diverse namen en
trefwoorden in chronologische volgorde op het jaar
van publikatie in 'De Maasgouw' gerangschikt. Plaatsen werden apart opgenomen, wanneer zij tot in de
twintigste eeuw een zelfstandige gemeente vormden,
zoals bijvoorbeeld Heer, Maasniel en Nunhem. Bij
gemeenten die reeds in de Franse tijd door samenvoe-
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Aa, van der

-AAa, familie van der; 1909, 29-30.
Aaken, Jean Uijt het Rijk van; 1914, 72.
Aankondigingsblad, de Eclaireurs en de drukkers Nypels; 1964, 21-26.
aardbevingen; zie natuurrampen.
aardewerk
- 16e-17e eeuws - in Genooi bij Venlo; vondst in de
Maas; 1880, 297.
- pottenbakkerskunst te Raeren; 1881, 468, 490; 1919,
2l.

- aarden(werken) kannetjes; schutterijen te Susteren; 1881, 580.
- over Romeins - in Limburg; 1913, 35-38.
- lijmen van porcelein en aardewerk; 1919, 96.
- pottenbakkerskunst te Gennep, 17e-18e eeuw;
1926, 69.

- 'Rheinisches Steinzeug des 15. bis 18. Jahrhunderts' (boekbespr.); 1954, 56.
- Limburgs; 1978, 52-66.
- 'Steiner'-kannen uit Frechen; 1978,129-143.
AARLE-RIXTEL; zie Petit & Fritsen.
Abroek, Jan van; SIenaken; 1954,33-42.
Absolons, Helwig; overl. 1638; 1882, 816.
ACHEL, oproer tegen het Frans republikeins bestuur
in het kanton -; rapport 1798; 1884,938-939.
adel; 'de - en de vorst in de eerste jaren van het Koninkrijk der Nederlanden' (boekbespr.); 1980, 112.
adelborsten; de vagebondenjacht van het gilde der te Venlo; 1958,79-84.
admodiatie; te Bergen, 1848; 1964, 123-126.
Adriana, Adriaen; grafschrift en wapen van - te
Maastricht; 1911, 7-8.
ADUATUCA
- of de Eburonen andere versterkte plaatsen hadden
behalve -; 1913, 44.
- EBURONUM; ligging; 1913, 44-46, 54-55.
- aantekeningen op de bijdrage van Th. van der
Borst, pastoor, over de ligging van -; 1913, 53.
advocaten; nog iets over misbruiken van - en procureurs in Maastricht, 1738; 1879, 134-135.
Aefferden, familie van
- genealogie; 1892, 69-7l.
- vraag; 1925,71; 1926,23.
Aemulatiegenootschappen te Luik, Maastricht en
Roermond, einde 18e eeuw; 1960, 141-150, 175-185.
Aerssen, Jac. Christ. van, 1754-1806; 1909,16.
Aerts, Heylger; het oud versterfrecht in het land van
Valkenburg; het proces - contra Jan Hoens; 1962,
1-6.

AFDEN; grafsteen van de Rolducse kanunnik en geschiedschrijver Simon Petrus Ernst te -; 1913, 40.
AFFERDEN
- pastoors te -; 1879, 108.
- zegels te -; 1879, 165-166.
- het slot te -; 1879, 188, 192.
- schepenzegels van -; 1884, 1003; 1890, 15.
- vastenavond in de school te -; 1887, 17-19, 20.
- het altaarstuk in de kerk van -; 1893, 17-19, 20.
- vrijheerlijkheid Blijenbeek; scholtissen van -;
1895, 95-96.

- grafschriften op het oude kerkhof en in de kerk
van -; 1897,45-47.
- een jaargetijde voor de zeereerw. heer Jacobus ten
Dam in de kerk te -; 1897, 54.
- bijzonderheden van de kerk van -; 1897, 54-55.
- diefstal in de kerk te -, 1779; 1897,55.
- processiekruis te -; 1897,64.
- kapel te Heukelom; 1897,64,73-74.
- beneficianten te -; 1897, 73-74.
- kosterschap te -; 1897, 77-78.
- brand te -, 1790; 1897, 64.
- schoolmeestersambt te -; 1897, 77-78.
- Ernestus Henricus Bammelroy; overl. 1746, schout
te - en zijn nakomelingschap; 1897, 85-86.
- orgels te -, 1830-1840; 1898, 3l.
- secretarissen van -, 1690-1770; 1898,40.
- kroniek van - en Velden, 1844-1855; 1898,46-47.
- vergeving van een beneficie der kerk van -; 1899,
44.

- Blijenbeek verloren, 1589; 1910, 96.
- ergerlijk vandalisme, kerk van -, 1945-1948; 1949,
32.

aflaatbrief
- aan de kerk te Sevenum verleend, 1317; 1897,35.
- aantekeningen over de Sint Martinuskerk te Venlo
i.V.m. oude aflaatbrieven voor bouwen herstel van
de kerk; 1898, 49-52.
Agricolus, de H. -, 2e bisschop van Maastricht;
1885,1117-1119.

Aken; familienaam; zie ook Aaken.
- van; familie; 1905, 6l.
- G.H. van, licentiaatsbul, 1740; 1961,31-32.
- Jan van; 1914,72.
- J. Jacobus van; een lofdicht op de Weerter molenaar -; 1979, 109-114.
AKEN
- het verblijf van Marie Octavie Danger de Nédouchelle, Frans emigrante te -, 1790; 1883, 905-906,
910-912, 915-916, 918-920.

- Godfried van den Bongard, deken van de Munster
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Aken
kerk te -, overl. 15e eeuw; 1884, 1016.
- geboortezang op Napoleon '11', den koning van
Rome, door directeur en leraren van het gymnasium te -, 1811; 1884,971-972.
- straf voor de verkoop van bedorven vlees te -,
1797; 1900,63-64.
- volmachten van Ferd. graaf van Plettenburg op
H.F. Brauman, burgemeester van -,27 mei 1733;
1901, 66-67.

- afbeelding van Limburgse gebouwen in het stadsarchief in -; 1924, 7.
- de heerstraat Maastricht - in 1475 te Gulpen;
1925, 17.

- weg van Maastricht naar -; missive van de StatenGeneraal, 1697; 1925,63.
- bijzonderheden over de vroegere postwagendienst
te Maastricht; octrooidienst Maastricht -, 1748;
1928, 41-42.

- eerste spoorweg in Limburg, Maastricht -; 1936,
37-39.

- 'Aken-Luik-Maastricht; studie over ontwikkeling
der drie steden' (boekbespr.); 1959, 28-29.
- het verbond van -, 1420; 1967, 169-176.
akkermansgilde
- het - te Venlo of ordinantie voor Onser LievenVrouwenbroederschap lngen Dahl, 1595; 1886,
70-7J.

- het huislieden- of - te Venlo; 1886,72, 1892,41-42,
45-46, 50-51, 54-55.

- de koningen van het - te Venlo, 1861-1891; 1892,
93.

- het huislieden- of - of broederschap van O.L.
Vrouw 'in gen dael' te Venlo; 1894, 1-4,5-8, 9-1J.
Alartz, Lens; aanstelling van - tot goudsmid van het
St. Servaaskapittel te Maastricht, 1532; 1929, 10.
Albert, koning; legpenning 1918 n.a.v. de intocht van
- te Luik; 1957, 83.
Albertinus; zie munten.
Alberts, Barbara; lofdicht op de professie van de
geestelijke dochter -, 27 mei 1709; met genealogische bijdragen; 1901, 57-58.
Albertus, aartshertog
- Noorbeek vertegenwoordigd bij de begrafenis van
-, 1622; 1930, 57.
- giften van - en lsabella aan het Minderbroedersklooster te Venlo, 1616-1619; 1938, 19-2J.
- giften van - en lsabella aan kloosters te Maastricht en Roermond; 1938, 27-30.
Albertus, heilige; het schepenzegel van Mook en de
-; 1941, 55-57.

ALDENBIEZEN

- zinspreuken in registers van -; 1879, 16; 1883, 904.
- verkoop als domeingoederen in de Franse tijd van
goederen van de balie Biessen; 1888, 46-47.
- landcommandeurs en commandeurs van de balie
Biessen, 1550-1603; 1907,40.
- zegel van Hendrik van Wassenaar, landcommandeur van de balie Biessen, 1692; 1910, 88.
- balie te Maastricht; 1922, 52.
- commandeurs der Duitse Orde te Maastricht; 1925,
58.

- landcommandeur van de balie en onderhorige
commandeurs, 1456; 1928, 33.
- en Nieuwe Biezen in 14e en 15e eeuw oorkonden;
1935, IJ.

- Kasteel -; 1952,32.
- 'het oudste goederenregister van Oudenbiezen,
1280-1344'; (boekbespr.); 1966, 158-159.
ALDENEIK; buurtschap Mynecom bij -; 1904,23-24.
Aldenhoven, Simon; eerherstel van -, spion te Maastricht, 1740; 1879, 15.
Alderoede, Matthaeus van; kanunnik van het O.L.V.
kapittel te Maastricht, circa 1409; 1920, 92.
Alexandro VII (paus); spiritus sancti singulari directione, huldedicht 1655; 1898,17.
ALKMAAR; het schilderwerk der kerk van - overgebracht naar de Sint Servaaskerk te Maastricht;
1885, 1084, 1096.

Allemand, Jacobus 1'-, 1748-1826, vicarius der
St. Martinuskerk te Venlo; 1934, 7-9.
almanakken
- van 1511, wellicht gedrukt te Antwerpen door Jan
Laet van Borgloon; 1880, 292.
- te Maastricht; 1880, 379-380.
- Auszug aus dem Kurpfälzischen Hof - und
Staatskalender für das J ahr 1795; Liste der Beamten der Jülischen Ämter von Sittard und Born;
1898, 88.

- blikseminslag in de kerktoren te Roermond in een
Roermondse - van 1819; 1909,32.
- jaarkroniek in een 'nauwkeurigen Maastrichtsehen
-', 1761; 1909,32.
- te Maastricht; 1919, 9-1J.
- voor het departement der Nedermaas en de provincie Limburg; 1930, 2-4.
- de 'opregte Maastrichter -', 1802-1914; den honderdjäörige; 1959,137-146,173-182.
Alofskoeken, Sint; 1883, 846-847.
ALSDORF
- aantekening op de heerlijkheid -, zijnde een leen
van 's-Hertogenrade, 1644; 1885, 1120.
- Die ehemalige Freiherrlichkeit - und das Land
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Alsdorf

Herzogenrath; 1981,205-216.
Alva
- brief van - uit 1569 aan de magistraat van Roermond betreffende een wederdoper; 1893, 8.
- minderbroeder Aegidius de Monte, brief van - uit
1569 betreffende de toestand van het Franciscanerklooster te Roermond; 1937, 23-24.
am bachtsgilden
- te Venlo, 1545; 1881,432.
- bijdrage tot de geschiedenis van de - te Maastricht; 1881, 973-975.
- arbeidsverzekering in Maastricht; gildereglementen 1724 en 1751; 1896,77-80.
- privileges te Maastricht; 1906, IJ.
- aandeel van de - bij de keuze van het stadsbestuur
van Maastricht tot 1580; 1932, 41-43.
- rang en benaming van de - te Maastricht na 1428;
1932, 26-28.

ambtenaren
- overheidspersoneel en - in het district Echt, lijst,
1680; 1926, 31-32.
- met bijbetrekkingen in het Overkwartier van Gelderland, lijst, 1680; 1926, 49-52.
AMBY
- toestand van - in het land van Valkenburg, 1673;
1881, 519.

- gemeentewapen, 1895; 1896, I.
- Huis Severen; 1920, 95-96.
- de hoeven Gravenhof, Heihof, Ravenhof,
tien( d)schuur, Watering en Withuis onder -; 1926,
23.

- kasteel Geusselt; 1926, 23; 1943, 44-46.
- de Sint Walburgiskerk te -; 1930, 52.
- grafstenen te -; 1946, 13-14.
Amstel, familie van; 1881, 459, 460, 468.
Amstenrade, Huyn van - zie Huyn.
AMSTENRADE
- de schutterij van -; 1890, 19.
- benoeming van Nik. Frans Jas. Strens tot drossaard van het graafschap -, 1784; 1909,69-70.
- inwoners van het graafschap - in vreemde krijgdienst 1769; 1918, 95-96.
- gemeentewapen; 1925, 25.
- stukken over -, vermeld in de 'Inventaire sommaire des archives du chäteau de Beloeil'; 1928,34.
- zur Geschichte von -; 1940, 73-74.
- politieke gedetineerden in het kasteel -; 1946,
22-23.

- nieuwe vleugel van het kasteel- circa 1785; 1951,

AMSTERDAM; journaal van Jacques Belten, koopman te Sittard, later te -, 17e eeuw; 1886, 9J.
Andrius, Henr., gedenkpenning van - Sittardenaar;
1895, 29.

Angelo Custode, Petrus ab; frater -, Petrus Taitgens, alias - , Gelders geschiedschrijver, 17e
eeuw; 1926, 69.
Annakoeken, Sint; 1883, 846-847.
annales Rodenses; zie handschriften.
Antonius, Sint - abt
- een heilige maarschalk in de Maasvallei; 1901, 16.
- de vier heilige maarschalken, -, Cornelius, Hubertus en Quirinus als kerkpatroon slotkapel
Hoensbroek; 1926, 12.
ANTWERPEN
- almanak van 1511, wellicht gedrukt te - door Jan
Laet van Borgloon; 1880, 292.
- historische liederen betreffende - uit 1641; 1880,
386-388, 390-391.

- testament van Katharina Cocx, echtgenote van
Erasmus Schets, bankier, 1570; 1893,75-76.
- plan voor een kanaal Keulen-Sittard -, 1893;
1910,40.

apothekers; aantekeningen over de - te Maastricht;
1884, 973-976.

arbeidslonen
- ordonnantie op de - te Venlo, 1638; 1909,58.
- daghuren, ordonnantie op de -, 1581; 1933,42.
Arberg, Albert Joseph van; oorkonde van overdracht
van de rijksheerlijkheid Elsloo aan Nicolaas van
Arberg door - en echtgenote, 1720; 1880,348.
ARCEN
- uit de kroniek van -, 1692-1745; 1879,58.
- schepenzegels van -; 1879, 159-160, 164 .
- brand te -, 1611; 1879,192.
- het archief van - en Velden; 1880,273-274,278-279,
283-284.

- schepenen van -; 1880, 310-31J.
- oorkonden van -, 1420 en 1551; 1881,557-558.
- het klooster Beterweerd onder Lomm; 1886, 5-6.
- de vrijheerlijkheid -; vraag; 1888, 39.
- gemeentewapen van -, 1889; 1890,3.
- brand te -, 1816; 1890,45-46.
- vestingwerken te -; 1890, 89-90; 94-95; 98-99.
- zegel van Johan van Buren, heer van -, 1431;
1900, 9J.

- excerpten uit het kerkarchief te - met gegevens
over het klooster Sint Barbaraweerd onder Lomm;
1901, 13-16.

- lijst van pastoors, schouten, secretarissen; 1907,
70-72.

14.

Amstenrood; zie toponymie.
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Arcen

- een onbeschaamde brief van Diederik van Gelre,
heer van - en Velden, aan het Hof van Gelre over
de handelwijze van zijn vrouw, 1564; 1919,39-40.
- de kerkgift te -; 1920, 40.
- instelling van jaar- en weekmarkten te -, 1503;
1920, 41-42.

- schepenbank van -; 1928,32.
- voorschrift voor de indeling van rotten in de nachtwacht in de heerlijkheid -, 1656; 1928,49-50.
- schepenen en gemeensmannen te -, 1648-1691;
1930, 69-70.

- het kasteel en de heren van -; 1940, 69-73.
- Romeinse brandgraven uit de 2e eeuw na Chr. te
Lomm en Venlo; 1954, 105-122.
- historie en natuurschoon in -; 1981,118-119.
archeologie
- vondstmeldingen; 1879, 45, 47; 1880, 313; 1918, 25-26;
1920,13-14,30-31,45-46,62-63,78,87,93-94; 1921,6,14-15,
23-24,31,38,47,63,87-88,93-95; 1922,29-31,46-48,55-56,
64,71-72; 1923,9-12,23-24,34-35,71,81-83; 1924,9-10,22,
34-35,47, 59, 69; 1925, 8-9, 23, 34-35, 46-47, 58-59, 70; 1926,
10-11,21, 35, 46, 58-59, 70; 1927, 10,21-22, 32-33, 46-47, 5758,70; 1928, 10,22,33-34,46-47,57-58,74-75; 1929,23-24,3334,69; 1930,8-9,20-21,33-34,46,58-59,70; 1931,68-69; 1932,
10, 46-47; 1933, 36, 71-72; 1938, 33; 1939, 34-35, 72.

- oudheidkundige vondsten in de Maas; 1880, 351.
- archeologische wandelingen door de Limburgse
Kempen; 1886, 38-40, 42-43, 45-46, 53-55, 57-60.
- het boekbinden der oude Romeinen; 1887, 198.
- oudheidkunde; de belangstelling voor geschiedenis
en - in Limburg; 1907, 34-35.
- Limburg in betrekking tot de Romeinse oudheden
bij de Nederlandse oudheidkundigen; 1913, 3-5.
- Romeinse vondsten in Limburg; 1918,5-7,11-12.
- behandeling van opgegraven oudheden; 1919,84-85.
- stichting tot bescherming van préhistorische cultuurmonumenten in Gelderland; 1931, 10.
- mededelingen omtrent voorwerpen van archeologisch belang uit Midden-Limburg; 1938, 68.
- 'voorgeschiedenis van Zuid-Limburg' (boekbespr.); 1942, 62-64.
- berichten van het R.O.B. te Amersfoort betreffende opgravingen in Limburg; 1948, 32, 47-48, 64, 79;
1949, 32; 1950, 31-32; 1951, 15-16; 32, 48, 80.

- vakwerkbouw in het ijzertijdperk?; 1948,55-58.
- monumentenzorg en oudheidkundig bodemonderzoek; 1950, 75-80.
- de correspondentendag van de R.O.B. in 1952;
1952, 15-16.

- het oudheidkundig bodemonderzoek in Limburg
in 1952; 1953, 94-96.

- 'Rheinisches Steinzeug des 15. bis 18. Jahrhunderts' (boekbespr.); 1954, 56.
- palaeolithicum en mesolithicum in Limburg; 1955,
34.

- bandkeramische problemen; 1957, 17-19.
- woning of schuur in de bandkeramiek; 1959, 35-48.
- archeologisch nieuws verstrekt door de R.O.B.;
1963, 153-157.

- 'Aak, de jongen uit de Steentijd' (boekbespr.);
1965, 31.

- 'repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord Gallië' (boekbespr.); 1967,
29-32.

- 'Keramik Scherben' (boekbespr.); 1980, 162-163.
archiefwezen
- brief van Gedeputeerde Staten aan de gemeentebesturen inzake gemeentearchieven; 1879, 13.
- inrichting van de Franciscanerkerk te Maastricht
als Rijksarchiefdepot; 1879, 45.
- verslag omtrent het archief van het voormalig Geldersch Overkwartier te Roermond over 1878; 1879,
91-92; over 1879; 1880, 340-341; over 1880; 1881,
550-551.

- verslag omtrent het oud-Provinciaal, later Rijksarchief in Limburg; over 1878; 1879, 98-100, 102-103;
over 1879; 1880, 344; over 1880; 1881, 555-556; over
1881; 1883,837-840; over 1884; 1886,21-23,25-26; over
1936; 1937,33-34.
- het archiefwezen in Limburg, beoordeeld in Berlijn; 1882, 650-651.
- oude zegels en perkamenten; circulaire van de gemeentebesturen inzake afgifte van zegels en hun
archieven aan het Kon. Oudheidkundig Genootschap; 1882, 703-704.
- inventarissen van het oud-provinciaal archief in
Limburg; 1885, 1053-1056, 1057-1060, 1063-1064.
- debat in de Eerste Kamer over het afstaan van enige charters van het voormalig Maastrichts kapittel
van St. Servaas aan het Rijksarchief te Maastricht;
1888, 13-15.

- inventarissen van gedrukte en getekende kaarten
en atlassen betrekking hebbende op het hertogdom
Limburg, berustende op het Rijksarchief te Maastricht; 1888,4, 8, 12, 16,20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,
64,68,72,76,80,84,88,92,96, 100, 104; 1889, 108, 112, 116,
120, 123-124, 128.

- bericht betreffende reproductie der zegelstempels
op het Rijksarchief in Maastricht; 1905, 8.
- familiepapieren der familie De la Croix te OudValkenburg; 1907,47-48,52-56, 83-87.
-het oudste papierregister uit 1309 op het Rijksar-
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Archiefwezen

- muizen te Maastricht die Franse - eten, 1796;

chief in Limburg; 1912, 12-14.
- voorstel aan de redactie van De Maasgouw tot het
in druk uitgeven van de oude doop-, trouw- en
begraafregisters van Limburg; 1913, 1-2.
- verschillende bijdragen, oorkonden enz. uit het familiearchief Von Holthausen, Echt; 1913, 33-37,

- proclamatie van 16 november 1794 betreffende
Franse -; 1895, 85-86.
atlas; de - van Jacob van Deventer; met vermelding
van enige kaarten betreffende Limburg; 1884,

1884, 972.

43-44.

- berichten betreffende Limburgse archieven en bibliotheken; 1937,32-34; 1938,23.
- 'Inventaris van de archieven van het departement
van de Nedermaas' (boekbespr.); 1948, 31.
- het archief van de Nassause domeinen in het
(rent)ambt Montfort naar Limburg; 1948,47.
- 'Inventaire des archives de la J ointe des terres contestées' (boekbespr.); 1953, 58-60.
- het archief der provincie Limburg 1815-1914; 1957,
63-64.

- 'repertorium D.T.B.' (boekbespr.); 1971,37-38.
- 'Rheinisch-Westfälische Quellen in französischen
Archiven; Teil I' (boekbespr.); 1979, 19-20.
- 'Les archives diocésaines de Liège' (boekbespr.);
1980, 155-158.

architectuur; gemeentelijke overheid en -; 1929, 49;
66-67.

'aristocratische levensvormen' (boekbespr.); 1980, 112.
Arkel, Robrecht van; is - de stichter van 't gasthuis
te Roermond?; 1879, 124.
Artagnan d'
- sneuvelt voor Maastricht in 1673; 1961,83.
- Charles de Batz - Castelmore d' -; mythe en
historie; 1973, 99-113.
ASCALON; betekenis van de plaatsnaam -, lOe
eeuw; 1880, 361.
AS(C)LO(H); zie Asselt en Elsloo.
, ASCVILARE; Eschweiler in seiner Geschichte'
(boekbespr.); 1971, 38-39.
ASPERDEN; 1895,49-50.
ASSELT
- tol te -; 1881,429-430.
- bede om hulp voor het bedreigde kerkje te
1928, 76.

- geldopneming tot herstel van de kerk van -, 1562;
1930, 5.

- door grindgraverij bedreigd?; 1946,23,46-48.
- (H)as(c)lo(h); - of Elsloo?; 1947,73-80.
- en de Syriërs; 1953,45-51.
- het bezit van de heren van -, 1272-1517; 1956,
33-41.

- naar aanleiding van een oorkonde over -, 1339;

981-982.

autobiografie
- van H.A. Clermonts, pastoor te Maasbracht tijdens de Franse Revolutie; 1882, 649-650.
- dagboek van pastoor Jos Habets; 1980, 109-111, 165168, 215-218.

Aussems, grafschrift -; 1928, 72.
Aust, Bartel van; overeenkomst tussen Fred. van Eynatten en - over mergelgroeve-schade, 1629; 1911,
30-31.

auvermennekeslook; zie taalkunde.
Auwe, Gomprecht van, kwijtingsbrief van 11 maart
1369 van Schenman van Auwe met zijn broer -,
ridders; 1882, 658.
AVERBODE
- pastoors van Venlo uit de abdij van -; 1880,297299, 301-302, 305-306.

- overeenkomst tussen de abt van en de graaf van
Gelre (Reinaid II) aangaande de collatie der kerk te
Roosteren, 1330; 1906, 8.
- het refugiehuis van - te Maastricht; 1965, 33-42.
Aviano, Marcus van
- beroemd prediker, 1681; 1879, 23-24.
- de wonderdoener - te Gronsveld, 1681; 1970,
181-186.

Aylva; intocht van gouverneur baron van - in Maastricht, 26 maart 1749; 1883, 840.

-BBAARLO
- zegels te -; 1879, 165-166.
- enige schepennamen uit

1460-1744; 1880,

363-364.

- vernieuwinge van beleydt gehouden over de lymieten tusschen Kessel en -, 3 october 1740; 1886,
30-31.

- schepengetuigenis omtrent een schilderij op het
kasteel Berckt en een zerk in de kerk van - met
beeltenis en wapen van jonker Jurgen van Hardenraedt, 1772; 1896, 13, 25.
- gietcontract gemeenteklok, 1739; 1896, 54-55.
- de vogel, zilveren platen en vaandel van de St.
Urbanus- en St. Antoniusschutterijen te -; 1900,
17-19, 24.

1962, 161-168.

assignaten
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Baarlo

- overeenkomst tot het her gieten van de gemeenteklok, 1737; 1921,46-47.
- economische toestand van -,1716; rapport; 1922,
22-23.

- schatheffers van de heerlijkheid -, 1663-1774;
1924, 34.

- scholtissen te -, 17e-18e eeuw; 1925,17.
- scheidsrechterlijke uitspraak in 'n geschil tussen de
ingezetenen van de kerspels - en Maasbree, 1561;
1928, 64-65.

Bachof d'Echt; 1879, 12, 24, 136.
Backers, memoriael van Wilhelmus Berghmans van
eenige gestorven en van de geboorte van zijne kinderen, berustend bij de heer - te Gronsfeld, 16851839; 1909,46-47.
Backhoven, genealogie; 1898, 37-40.
Baerle, Anna van; stichting door - in de kathedraal
van Roermond, 1624; 1930, 55-56.
Baerll, van
- A.M.J.; afkomst van de graveur -; 1950,26-29.
- J.J.; afkomst van de graveur -; 1950,26-29.
BAESWEILER; lijst van medecombattanten uit het
Limburgse in de slag van -, 1371; 1940,26-29.
Baexem, van
- bewijzen van adeldom; 1902,37.
- jonker; 1919, 40.
BAEXEM
- uit de kerkregisters van -; 1903,17-18.
- inschriften in de kerk van -; 1911, 76.
- gemeentewapen; 1929, 49.
- een roomse reis van de pastoor van -, Nunhem en
Horn, 1699; 1930, 45.
- begrafenis te -, 1764; 1931, 3.
- pastoor Joannes 'Knor' te -; 1952,64.
Bake, de Roermondse schepenfamilie -; 1974,172-181;
1975, 16-22.

bakken; van - en bakhuizen op het platteland (van
Weert); 1978,173-176.
bakkers; de leube van het gilde van de - te Maastricht, 1664; 1919,70-71.
Baldems, Jan, pottenbakker te Raeren, c. 1600; 1879,
124, 132.

Baldricus, bisschop van Luik;' onderzoekingen over
Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de vita
Baldrici episcopi Leodiensis' (boekbespr.); 1935,
68-70.

Bammelroy
- familie; 1881, 85-86.
- Ernestus Henricus -, overl. 1746, schout te Afferden en zijn nakomelingschap; 1897, 85-86.
Bammerloe, familie; 1881, 472.

bandkeramiek; zie archeologie.
Banens, Peter Theod.; benoeming van - tot roededrager en choorzanger van het kapittel van St. Pieter te Sittard, 1793; en getuigenis daaromtrent van
de maire aldaar; 1913, 80.
banken van lening te Venlo; 1880,332-333.
Barberini, geslacht -; 1943, 40-44.
Barrièretraktaat; de verdeling van het Overkwartier
van Gelre ten gevolge van het -; 1880, 237-238,
241-242.

Bartholomeus, Jan Willem Alphonse; musicus te
Maastricht; 1970, 55-58.
Basillisbur; het Maastrichtse schepengeslacht; 1936,3133,48.

bassette; zie spelen.
Bastin, J.B. J.; het schilderij van - afkomstig van
huize Doenrade; 1972, 154.
BATENBURG
- valsmunterij te -, 1564; 1919, 59-60.
- heren van -; zie Bronckhorst-Batenburg.
Bathen, Jac.; boekdrukker te Maastricht; 1905,49-52.
Batta
- kroniek van Maastricht; met uittreksel van oud familieregister -; 1939,56-58,66-67; 1940,5-6,23-24,44-45.
- Emile Clément Mathieu Alphonse -; voorzitter
van LGOG; in memoriam; 1959, 97-100.
Bauduyn, Jean; octrooi voor het oprichten van een
zeepziederij te Roermond door -, 1750; 1931, 1-2.
bauduyn panden; zie taalkunde.
Beaufort, Louis de; historieschrijver , 1703-1795; 1889,
179.

Becays-Ferrand; Jean Henri de la Caussade; installatie als prefect van het departement van de Nedermaas te Maastricht, 1800; 1904, 14-16, 21-22.
Beckers
- familie; rekening van een chirurgijn uit 1769 voor
de familie - te Schinveld; 1907,87.
-; 1952, 16.

- H.J. -; in memoriam; 1950,1-2.
bedelschildjes; zie folklore.
bedevaart; boete - naar St. Servaas te Maastricht in
de middeleeuwen; 1939, 11-12.
BEEGDEN
- zegel te -; 1879,165.
- verpanding van de heerlijkheid - in 1676 en 1680;
1906, 9-11.

BEEK
- het pastoraat met een lijst van pastoors te -, 14301626; 1879, 29-30, 33-34.
-voogdklarenis of geding van de hoofdbanken
Klimmen en -, 1656; 1881, 482-483.
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Beek

- toestand van de bank - in het land van Valkenburg, 1673; 1881,523.
- gratie verleend door keizer Karel Vaan een inwoner van -, 1530; 1882, 678-679.
- oude spelonk te -; 1883, 835.
- inschrift op een zilveren monstrans te -, 1642;
1884, 948.

- uithangbord met rebus te Geverik bij -; 1887, 123.
- gemeentewapen, 1853; 1893,13.
- zegel van de hoofdbank van -, 1609; 1906,96.
- twee protesten van Nic. Olislagers als stadhouder
van de abt van Eaucourt, proost en heer van -,
1648; 1911,19-21.
- grafstenen in de kerk van -; 1920, 43.
- bandkeramiek te -; 1933, 38-39.
- Romeinse resten op het terrein der cokesfabriek
Emma te -; 1955, 188.
- pest te -, 1634; 1957,42.
Beel, H.Th.Edm.; het wapen van -; 1966,33-36.
beeldenstorm; werd er in 1566 te Venlo gebeeldenstormd?; 1882,817-818.
beeldhouwers
- Godfried de Bonnesperance, beeldhouwer te
Maastricht, 1650; 1911, 56.
- Jacob Herts, beeldhouwer of architect te Maastricht; 1920, 31.
- Mathias Kessels, beeldhouwer, Maastrichtenaar,
1784-1836; 1925, 13-15.
beeldhouwkunst
- het 'Schinkenmannetje' te Venlo; stenen beeld;
1879, 102; 1880, 232.

- oude heiligenbeelden vóór de huizen te Venlo;
1892, 29.

- aantekeningen betr. het Mariabeeld in de parochiekerk van Sittard; 1899, 65-66.
- schoorsteen in het Dinghuis te Maastricht; 1905,74.
- het nieuwe voetstuk der St. Servatiusbuste in de St.
Servaaskerk te Maastricht; 1909, 2-3.
- schoorsteen in de Vleesstraat te Venlo uit 1647;
1909, 48, 80.

- Maastricht (triomfkruis uit de kerk van St. Pieter);
1918, 16.

- de Sint Jans-schotel in de kerk van Mechelen (L.);
1929, 23.

- Dominicaanse preekstoel te Sweikhuizen; 1941,
23-28.

- Gregorius Schissler; de 'beeldsnijder', overl, 1636;
1931, 7-8.

- St. Truiden (kruis van Grupello); 1953, 92.
- reeks kapitelen uit de 12e eeuw in het museum te
Maastricht; 1953, 2-10.
- 'La sculpture sur pièrre de l'ancien diocèse de Liège à l'époque romane' (boekbespr.); 1958, 165-174.
- een hardstenen schoorsteenlatei in het pand Sint
Servaasklooster 24 te Maastricht, 16e eeuw; 1959,
85-88.

- de steenhouwer Stephanus Matto en het huis 'De
Galleye' op de Munt te Maastricht; 1962, 25-30.
- herinnering aan de Franse Revolutie in het gemeentemuseum te Roermond; 1964, 11-22.
- Ottoonse kapitelen in Limburg; 1968,25-30.
- de figurale kapitelen in het Maasland; 1968, 65-78.
- een vroeg 16e eeuws beeldje van Sint Servatius, een
aanwinst voor de schatkamer van de St. Servaaskerk te Maastricht; 1978, 158-163.
- op het spoor van de meester van Elsloo; 1980, 3-9.
beelzere; de betekenis van het woord -, 1394; wellicht 'drinkgeld'; 1881,440.
Beer, familie; 1881,472.
Beerens; genealogische bijzonderheden betr. de orgelbouwers -; 1967, 187-189.
BEESD; het klooster Marienwaard te -; 1928, 15-16.
BEESEL
- zegels te -; 1879, 165-166.
- de oude klok van -; oorkonden van 1465 en 1468
i.V.m. de dekking der gietkosten; 1880,274.
- schepenen te -, 15e eeuw; 1880,296.
- enige schepennamen uit -, 1460-1744; 1880,
363-364.

- koperen bel te Reuver; oudheidkundige vondst;
1888,2.

- Reuver of 'de Ruiver'; 1891,109-118.
- Renier van Obbendorf, schout van -, 1435; 1898,
52.

- kerk te -, 1374; 1900, 40.
- aanstelling van schepen Leon Janssen te -, 1784;
1902, 41-42.

- verkoopakte van rente en pacht, 1328; 1907, 38,
44-45.

- registers op het archief te -, raadhuis; 1912, 8.
- Dora Junckers, geb. de Haen, vrouwe tot Nieuwenbroeck, 1748; 1922, 56.
- het goed Nieuwenbroeck te - en zijn afhankelijkheid van het graafschap Bentheim, 17e-18e eeuw;
1944-'45, 8-9.

- bezitters van het goed Nieuwenbroeck te - uit de
geslachten (de) Bosman en de Haen; 1946, 36-40.
- vervoer van klei uit de Gulikse hei via - naar Holland, 1775-1784; 1956,91-92.

- 'de Nederlandse koorbanken tijdens gothiek en
Renaissance' (boekbespr.); 1938, 11-12.
- steensculptuur te Luik en te Hoei; 1950,92-97.
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Beesel

- de St. Hubertuskapel te Reuver; een vroeg romaans fragment; 1967, 189-190.
- de draak valt de sacramentsprocessie van - en
Swalmen aan; 1978, 123-124.
- waar werd de draak voor het eerst gestoken, in of in Swalmen?; 1979,163-166.
Beessen; zoen tussen Thomas Theussen en Aert van
- te St. Pieter, 1662; 1911,21-22.
Behr de Lahr, Deodorus de
- grafschrift te Sittard, overl. 1590; 1907, 5.
- fragment-genealogie n.a.v. het grafschrift van te Sittard; 1907, 68-69.
Beieren, Ferdinand van - bisschop van Luik, inschrift te Berchtesgaden ter ere van -, 1628; 1889,
J87.

beker; vorstelijk geschenk van een zilveren - door
Venlo aan hertog Adolf van Gelre, 1452; 1880,371.
BEKKEVOORT; volmacht van Goeswijn van 't Zievel, commandeur van -; 191J, 88.
belastingen
- schatting van het Over kwartier van Gelre, 1547;
1880, 272.

- missive van de ontvanger-generaal van het departement van de Nedermaas betreffende de inning van
de belastingen, 1799; 1912, 50-51.
- reclame tegen de aanslag in de belastingen door de
pastoor van Grubbenvorst, 1606; 1928,39.
Belderbusch, van; zie Heyden, genaamd -, familie
van der.
Beien, Henrich van; testament van -, priester te
Weert, 6 mei 1530; 1899,21-22.
BELFELD
- stichting van een vicarie te -, 1702; fundatiebrief;
1880, 317-3J8.

- kerk te - verbrand, 1575; 1915,88.
- voordat - kerspel was, circa 1565; 1923,33-34.
- gemeentewapen, 1926; J927, 1.
- Auf Malbeek (molen en hof); 1975, 188-198.
Belgens; rekening van advocaat - van zijn reis van
Maastricht naar 's Gravenhage, 1645; 1879, 70-72,
73-74.

BELGIË
- Discours prononcé à Maestricht à la place de la liberté à l' occasion de la proclamation de la réunion
de la Belgique et du Pays de Liège à la République
Française, 1796; 1907, 82-83.
- de monumentenzorg in -; 1950, 59.
- een Maastrichts voorspel van de Belgische
opstand; het proces J.F. Hennequin, 1821; 1964,
85-96.

- ' Auswirkungen der Belgischen Revolution auf das
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politische Klima im grenznahen Raum, 1830-1833'
(boekbespr.); 1979, 173-175.
Bellomonte, Simon de; topografische kaartontwerper
te Maastricht; 1894, 17-18.
BELOEIL, archieven te -; zie Amstenrade.
Belten, Jacques; journaal van -, koopman te Sittard,
later te Amsterdam, 17e eeuw; 1886, 91.
Belt jens, Charles; in memoriam; 1890, 49.
BEMELEN
- zegel der schepenbank; 1901, 16.
- drie schilderijen in de kerk van - in 1908 en 1909
gerestaureerd; 1909, 13-14.
- schepenzegel van de heerlijkheid -, 1791; 1918,
31-32.

- schepenen van -, 1579, 1581, 1681; 1921,14.
- overeenkomst tussen de kapittels van O.L. Vrouw
en van St. Servaas te Maastricht over een boom als
grensteken tussen de jurisdictie en Heer; 1923, 78.
- moordkruis, 1417; 1925,57-58.
- Olof Happart aangesteld tot schout van -, 1441;
1926, 4.

Bentinck
- Frans Nicolaas van; 1880, 248.
- Philippus van -, heer van Obbicht en Papenhoven, 1601; 1907,72.
- familie Bentinck-de Kolff; 1910, 8.
- grafsteen Bentinck-Weichs in de kerk te Holturn,
1643; 1927,72.
Berck, Jacob van; beurzenstichting door -, overl,
1623; 1887, 186-188.
BERG (hertogdom); iets over de erfopvolgingsstrijd
in Gulik -, begin 17e eeuw; 1880,229-230,233-234.
BERG (plaats)
- de Lotharingen in -; aantekening in een oud doopregister, 1650; 1881,444.
- toestand van - in het land van Valkenburg, 1673;
1881, 528.

- rechten en vergoedingen van de schepenbank -,
memorie, 1710; J901, 22-23.
- schepenen van de heerlijkheid -, 1550-1775; 1906,
92-93.

BERG EN TERBLIJT
- nieuwe kerk te -, 1769; bestek voor nieuwbouw;
1910, 68-71.

- bijdrage tot de criminele rechtspraak van - (1583);
1923, 59.

- formaliteiten bij de inbezitneming van de heerlijkheid - in 1694; relaas; 1931,61-62.
BERGEN
- uit het archief der gemeente -; 1885,1008; 1892,61-62.
- lijst van maire, schout en burgemeesters der ge-

Bergen

meen te - ; 1890, 15.
- grafschriften te -; 1892,65-66.
- opschriften van de kruisen van het kerkhof te -;
1892, 69-71.

- koninklijk bezoek aan de gemeente -, 1841; relaas
van een tijdgenoot; 1905,63-64.
- gemeentewapen; 1907, 9-10.
- lijst van de pastoors van - aan de Maas, 15251908; 1909,34-35.
- opschrift kapel te Ayen, 1648; 1911,29.
- klokken te -; 1911,29.
- toren te -; 1911,29.
- het Sint Petersgild, schutterij te -; 1911,29-30.
- de pastorie van - in 1550 en 1551; 1913,2-3.
- koopbrief van de heerlijkheid Well en - van 1320;
1915,65-67.

- voorwaarden waarop in 1798 te - een vroedvrouw
werd aangesteld; 1921,76.
- legerleverantiën door de gemeente - in 1814; 1927,
30-31.

- obligatiebriefvan 1668 tot afbetaling van de Franse
contributie door drossaard en schepenen van de
heerlijkheid Well en -; 1927,44-45.
- admodiatie te -, 1848; 1964,123-126.
Bergh, van den
- familie; 1927,67; 1928,44.
- Anna Maria van den -, weduwe van Bernard AIbert van Limburg-Styrum, weldoenster der kerk
van Well; 1926,55.
- Elisabeth van den; testament, 1750; 1940, 54-55.
- Frederik van den, heer van Stevensweert; akte uit
1616; 1882,702-703.
- Frederik van den, heer van Grubbenvorst, 1359; zegel; 1900,24.
- Frederik van den, heer van Stevensweert; munt van
1577; 1915,95-96.
- Hendrik van den, gouverneur van het Overkwartier
van Gelre (graf van zijn echtgenote Margaretha van
Witthem, over!. 1627, in de Minderbroederskerk te
Roermond); 1905, 96.
Berghen
- George Lodewijk van; uitvaart van -, prinsbisschop van Luik, te Maastricht in de O.L. Vrouwekerk (1743); 1896,73-75.
- Cornelius van, prins-bisschop van Luik; blijde inkomste te Maastricht, 1538; 1896,37-39.
Berlaimont, Gillis van; stadhouder - bericht de magistraat van Roermond over de overwinning op de
Mookerhei, 1574; 1912,67-68.
Bernard
- bijzonderheden over -, juge de paix en schrijver
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van 'Annales théätrales de Mastrigt' (1800); 1884,
945-946, 949-950.

- 'Histoire du théätre de Maestricht', 1782; (kritiek);
1885,1119-1120.

- wie was - ?; 1974,126.
- werken van François -, schrijver van de geschiedenis van het theater te Maastricht; 1887, 149.
BERNAU
- benoeming van Laurens Coumans tot schepen van
de bank -, 1627; 1906,96.
- schepenen van -, 1497; 1920, 43.
Berse; vraag naar biografische gegevens betreffende
kapitein Ferd. de -, over!. 1744 te Maastricht;
1924,24.

Bertius, Petrus -, burgemeester van Maastricht,
1636-1647; 1921,41-42.
Bertold van Belven, A.; een hotelrekening van - in
1624; 1924, 33.
beugelen; zie spelen.
beurzenstichting
- stichting van Godefridus Molanus, 1675; 1880,212;
1886,104; 1887, 143, 146-151; 1932,89.

- officie Steins of Steyns, gesticht in de 17e eeuw;
1880, 416.

- stichtingen van Peregrinus Vogels, 17e eeuw; 1883,
893-894.

- stichting door Joannes en Godfried Reijnders te
Kevelaer, 1747; 1884,960.
- stichting van Joannes Huenen, over!. 1455; 1884,
963.

- de familiebeurs van Mathias Habets, 1763; 1886,
9-11.

- stichting van Laurens Sozen voor Nederweert; 1887,
139.

- stichting van Gerard van Schelberghen te Venlo,
17e eeuw; 1887, 156; 1892, 87; 1932, 31-32; 1934,43-44.
- stiching van Leonardus Quijten te Leuven, over!.
1709; 1887,171.
- stichting van Jacob van Berck te Nijmegen, over!.
1623; 1887,186-188.
- stichtingen van Aegidius Slanghen; 1888,42.
- stichting van Jan Wamesius, 1614; 1889,142.
- stichting van Henricus Gansmald, 1638; 1891, 150151; 1938,32.

- stichting ten gunste van de erfgenamen van Gabriel
de Grupello, over!. 1730; 1928, 38.
- stichting Graven, 1780; 1928, 68.
- stichting van Laurentia Otgens, over!. 1712; 1933,
46-47.

- de Kerens-Cruts stichting in het Oostenrijkse St.
Pölten; 1964, 109-120.
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Beverlo

BEVERLO; omverhakking van de vrijheidsboom te
-, kanton Beringen 23 op 24 november 1799; 1893,
49-5l.

Beyssel, Nic.
- grafschrift van - in de St. Servaaskerk te Maastricht, overl, 1542; 1930, 1-2.
- testament van -, 1541; 1930,19-20.
bezetenheid; 'de opvatting van Johannes Wier over-,
hekserij en magie' (boekbespr.); 1961, 188-189.
bezoeken
- de prins van Oranje, Willem IV, te Maastricht,
1751; 1879,177-178.
- Willem van Kleef-Gulik te Venlo, 1539; 1880,
413-414.

- Karel V in het Overkwartier van Gelre, 1543; 1881,
529-53l.

- keizer Karel IV te Maastricht, 1357; 1882,636.
- aan de St. Servaaskerk te Maastricht en te Gulpen;
1883, 829-83l.

- Franse abbé Raynal te Maastricht, 1781; 1884, 944.
- koning Willem I te Maastricht, 1819; 1892,93.
- Henricus bisschop van Chiemsee te Roermond in
1264 en 1265 en te Thorn in 1268; 1902,49.
- koning Willem I te Sittard, 1815; 1912,53.
- mgr. Zaepffel, bisschop van Luik, 1802-1808, te
Maastricht; 1952, 65-70.
bibliografie; mededelingen betreffende de - van Limburg; 1947,1,17; 1948, 16; 1955,96,192; 1956,63-64,104,
168,200; 1957,32,96, 128, 160; 1958,32.64,96, 160, 192; 1959,
63-64,96,160,192; 1960,63-64,157-160; 1961, 189-192.

bibliotheek
- zeldzame boeken in de stads- van Maastricht en in
het rijksarchief; 1885, 1034-1035, 1045-1046.
- waardering, taxatie en verkoop van boeken, schilderijen en andere voorwerpen onder het Frans
bestuur; 1886, 41-42.
- aanwinsten van de - van LGOG; 1920,15-16,32,48,
64,80,88,96; 1921,8, 16,24,39-40,48,56,64,72,80,88; 1922,
7, 16,24, 32, 40, 48, 56, 72, 80, 88, 96; 1923, 12, 24, 35-36, 60,
83,84; 1924, 12,24,36,48,60,72; 1925, 12,24,36,60,72; 1925,
12,24,36,60,72; 1926, 12,24,36,47,60,71-72; 1927, 12,2324, 36, 48, 59-60, 72; 1928, 12, 23, 26, 47-48, 59-60, 76; 1929,
12,24,36,47-48,59-60,71-72; 1930, 11-12,23-24,35-36,48,5960,71-72; 1931, 12,23-24,45-48,59-60,70,71; 1932,23-24,3536, 60, 70-72; 1933, 22-24, 59-60; 1934, 36, 46-48, 59-60, 72;
1935, 34-36, 48, 70-72; 1936,34-36,70-72; 1937, 35-36, 69-72;
1938, 35-36, 69-72; 1939, 35-36, 69-72.

- berichten betr. Limburgse archieven en - en; 1937,
32-34; 1938, 23.

- geschiedkundige periodieken in Limburgs wetenschappelijke - en; 1948, 62-63.
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bier
- iets over het Maastrichts -, 18e eeuw; 1891,126-127.
- over het gebruik van hop in het - te Maastricht;
1884, 1018-1019.

bierbrouwerijen
- mededeling betreffende het gilde der bierbrouwers
te Maastricht; 1926, 35-36.
- en bierverbruik te Maastricht in de eerste helft van
de 18e eeuw; 1962,5-16.
- 'honderd jaar Brand; de historie van een Limburgse brouwerij' (boekbespr.); 1971,196-197.
bierpul te Maastricht, 17e eeuw; 1959,183-188.
Biervliet, Willem Beukels van -, circa 1348; 1882,808.
BILZEN; testament van Edm. W. van Elderen, heer
van Genoels-Elderen, drossaard van het ambt -,
1660; 1911,88.
BINGELRADE
- de hoeve Montfort bij -; 1879,23; 1881,452.
- de landhoeve Wijgelrade onder -; 1884,982-984,985986, 992, 995.

- gemeentewapen; 1889, 179.
- inkomsten der pastorie van -, 1684; 1890,41-42.
- grafschriften; 1901; 69-70.
biografieën
- levensbijzonderheden van de commissarissen van
het Directoire Exécutif bij de kantons, 1797; 1885,
1050-1052.

- levens bijzonderheden van beambten van de Centrale Administratie te Maastricht, 1798; 1885, 10471048, 1050.

biografisch woordenboek', 'nationaal;
- deel 1-3 (boekbespr.); 1969,133-135.
- deel 4-8 (boekbespr.); 1980, 53-56.
Bisterveldt, Henricus Theodorus; protonotariusapostolicus en pastoor te Weert, 1680-1723; 1939,
16-17.

Blanckers, Lambert; wapen van - (vraag); 1888, 11.
BLERICK
- het recht op de klokken bij de verovering van -,
circa 1580; 1879, 117-118.
- schepenzegels; 1879, 162-163.
- de Sint Urbanuswagen te -, 1651; 1881,592.
- het Romeinse schild van -; 1885, 1112.
- pastoors en beneficianten te -, 2e helft 17e eeuw;
1894, 20.

- pastorale registers te -; 1909, 77.
- bijdragen tot de geschiedenis van het kerspel -;
1909, 81-83.

- verbrand, circa 1540; 1912, 80.
- verklaring betreffende een brand, 1548; 1920,28.
- F.G. Ruys, heer te -, 1733; 1920, 74.

Bleriek

- traktement van een schoolmeester te -, 1797; 1921,
37.

- brandspuit voor -, 1779; 1922,5.
- gevonden urnen te -; 1922,6.
- relaas van - in 1632 en 1633; 1922,28-29.
- schouten, schepenen en gezworenen te -, 17e-18e
eeuw; 1922,39-40; 1923,71; 1926, 2l.
- Laurentia Otgens, beurzenstichtster te -, overl.
1712; 1933,46-47.
- veerhuis de Stay; 1935, 55-58.
- het voormalig huis Boerio en de hoeve Groot Boer10 of Bolder; 1934, 9-10.
- adellijk geslacht Van Haeren te -; 1947,89-92.
Blittersdorf; de stichting - in de parochiekerk te Venlo, oorkonden van 1683 en 1801; 1883,831-832.
B1itterswijck, familie van; 1893,6, 1922,93.
BLITTERSWIJ CK
- geschiedenis van -; 1879, 53.
- spreekwijzen en volksuitdrukkingen te - en omstreken; 1879,63-64,67-68,71,74-75.
- veerhuis te -; 1879, lil.
- kinderliedjes te -; 1879, 131-132.
- uit een oud rekenboek, Huis -, 1584-1585; 1879,
149-150.

- leenopvolging in de heerlijkheid - van 1428-1569
volgens een notitie van dit laatste jaar; 1879, 195.
- pastoors te -; 1435-1870; 1880, 39l.
- wapen van - op koperen duit of kreutzer; 1880,398.
- bijdragen over de heerlijkheid -; 1881,426-427,434435,442,446-447,469-470; 1885, 1100; 1886,47.

- iets van de pastorie van -; oorkonde 1628; 1885,
1123; 1895,45-46.

- welkomstgroet voor Barthol. baron Cocq van
Haeften als heer van -, 1788; 1885,1132.
- brief van de schepenen van de heerlijkheid over het
collatierecht van de Sint Annakapel, 1630; 1886, 16.
- brief van de schepenen van Swolgen aan de heer van
- om pachtkwijtslag voor een van zijn pachters in
de Legert, 1637; 1886,46.
- getuigenis tegen de weduwe van Derick heer van -,
hoe zij zich tegen het landrecht vergrepen had,
1520; 1888, 31-32.
- accoord tussen de heer van - en Jan van en tot Ossenbroeck en de gemeente om bij ongeluksvoorvallen op 't kasteel een wijkplaats te vinden, 1602;
1888,45.

- de armentafel te -, schenkingsakte, 1549; 1889,125.
- klokopschriften te -; 1889, 167.
- uitgestrektheid van de tiende te -, 1792; 1892,78.
- de kapel van Sint Anna te -, oorkonde 1630; 1892,
78-79.
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- grafzerk te -; Jan Engelkens, 1672; 1895,5.
- kerk, kasteel en heerlijkheid -; 1895, 45-46.
- kasteel te -; 1897,77; 1918, 88.
- gedenksteen op het kasteel te -; 1900,61-62.
- lijst van schouten en secretarissen, 1565-1798; 1909,
4-6.

- het officie van St. Catharina-altaar in de kerk van
-; 1922, 49-51.

- in pesttijd; attest, 1635; 1928,33.
- collecten in vroeger eeuwen; sparsa uit de kerk-,
armen- en gemeente rekeningen van -, Meerlo en
Swolgen, 17e-18e eeuw; 1923,74-77.
- collecten in het Pruisisch Overkwartier van Gelder;
-, 1749; 1923, 77.
- de Nederlands Hervormde Gemeente te -; 1924,
30-3 I.

Bloemarts, A.J.H.J.; kunstschilder M.L.A. Clifford,
overl. 1738, en zijn verwantschap met Venloos burgemeester -; 1947,23-24.
Bloemen, Jos. Rain.; Venlonaar als sergeant in Napoleons leger, 1790-1875; 1950,17-19.
Blosius, Ludovicus; 'Een gheestelyck ende devoot
boecxken' (boek bespr.); 1936, Il.
Boe; Jan - van Mere, (Boxmeer) vóór 1300; 1971,
43-50.

BOCHOLT; de Bochelterbeek en de weg - naar
Weert; 1957, 149-150.
Bocholtz, geslacht van; mishuwelijk in het -; 1882,
820.

BOCHOLTZ
- over de fundatie van twee zoenaltaren te -, 1680;
1943, 35-36.

- muurschilderingen uit de Romeinse villa te Vlengendaal -; technische opbouw; 1953, 121-126.
- rapport over de opgravingen van oude kerkfunderingen te -,4-16 mei 1953; 1954,45-48.
- schets van de geschiedenis van -; 1966, 161-188.
Bock, familie de -; 18e eeuw (vraag); 1904, u.
boddreger, alde; zie munten.
Boedberg, Eva van; grafschrift, monument en kwartieren van - in de kerk te Sittard; 1881,456; 1895,81;
1930, 13-14.

boeken
- openbare verkoop van 30.000 - te Maastricht,
1801; 1883,906-907.
- zeldzaam - betreffende feestviering te Roermond
na de pauskeuze van Alexander VII; 1898, 17.
- aangeboden -; 1908, 8; 1920, 16, 32, 48, 64, 80, 88, 96;
1921, 8, 16, 24.

- gevraagde -; 1920, 16,32,48, 80, 96; 1921,8, 16,24,40.
boekbesprekingen; de titels zijn ook onder trefwoor-
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boek besprekingen

den opgenomen; 1879, 116; 1884, 1012; 1885, 1119-1120;
1886,33-34; 1886,73-74,88; 1888,90-91; 1890, 1; 1900, 19-20;
1908, 10-11; 1914,33; 1919, 1; 1929,34-35; 1930,43,70,71;
1931,44-45,58-59; 1932, 11-12; 1935, 11-12,47-48.67-70,68,
70; 1936, 9-11, 23-24; 1937, 12,34-35,68; 1938,9-12,23-24,3334, 57-58; 1939, 20-23; 1940, 46-48, 59; 1941, 15-16, 80, 96;
1942,47-48,62-64,95-96; 1943,31-32,49-52,64-71; 1944-1945,
23-24; 1947,47-48,70-71; 1948, 14-15,31,46,79,94-96; 1949,
31,98-99; 1951, 15,63,79-80; 1952,30-31,44-45,63,80; 1953,
22-24,58-60, 156-158; 1954,56-58; 1955,55-58,128; 1956,6061,157-160,51-52; 1957,28-30, 119-121, 147; 1958,59-61,9092,165-174; 1959,26-29; 1961,29-30,187-189; 1962, 141-158;
1963,27-30,59-62, 191-192; 1964, 127-128; 1965,29-31,93-96,
123-127,158-159,191; 1966,63-64,93-94,158-159; 1967,29-32,
61-63, 93-94; 1968, 60-62, 124-125, 157-159; 1969, 61-62, 133135; 1970,30-32,58-63,164-168; 1971,35-40,70-71, 134-136,
196-197; 1972, 153-154; 1973, 74, 166-167; 1974, 62-64, 1976,
99-102; 1977, 123-128, 191; 1978, 119-123; 177-190; 1979, 1820,168-177,193-194; 1980, 53,112,155-158,164; 1981,56-61,
118-124,183-187.

boekbinden der oude Romeinen; 1887, 198.
boekdrukker
- Dufour, - te Maastricht; 1885, 1065-1067.
- Du Pree, - te Roermond, 1683; 1931,27-28.
- H. Korsten, later H. Bontamps te Venlo; 1933,
39-42.

- Eugenius Verrijeken en Jacobus du Preys, een geheel en een half onbekende (l7e eeuwse) drukker(?) van Maastricht; 1942, 84-87.
- in Limburg, 1818; 1962,30-31.
- dr. M.G. Spiertz en de Maastrichtse drukkerscourantiers; 1964, 175-182.
boekverkopers te Maastricht, 1569, 1707; 1919, 92;
1920, 53.

boerderij
- Noordlimburgse van het Germaanse type; 1906,33.
- typen in Limburg (boekbespr.); 1931,44-45.
- de Zuidlimburgse -; een Frankisch hoeventype;
1942, 49-62.

- een weinig bekende studie over de Zuidlimburgse
-; 1942, 79-80.

- de Zuidlimburgse -; 1942, 81-83.
Boermans, proces tussen Dirk Moeits en Johan over de halve hof Bosch te Leuth (Dld.); 1925,66-67.
Bogaert
- genealogie familie; 1905, 51-56, 61-62.
- Antonetta van den; genealogische gegevens betreffende Arn. Ant. Hermans en Gijsb. Peters, schouten van Maasbree, en echtgenoten van -, geb.
1676 te Venlo; 1923, 60.
Bohres, F., de portretschilder - en zijn werk; 1935,
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34.

bokkerijders
- 'de bokkerijders, vrij naar het Duits van Adolf
Mutselburg' (boekbespr.); 1884, 1012.
- beoordeeld door Charles Rahlenbeck; 1885, 10611063, 1077-1081, 1101-1104.

- liedje van de -, 1743; 1886, 49-51.
- flaters op geschied- en oudheidkundig gebied betr.
Limburg; 1890, 21-23.
- processtukken over de -, 1771-1772; 1910,96.
- akte van beschuldiging tegen een lid van de Hornse
of Bilsener - 1792; 1920, 23-25.
- de eed der -; 1920, 33-35; 1923, 53.
- 'De Bokkerijders' (boekbespr.); 1980, 53.
Bol, de Gelderse familie; 1915,85-87.
BOLLAND, geschiedenis; 1893,87-88.
Bollandt, Arnold; pastoor te Gulpen, 1654; 1911,63-64.
Bollen, Johan; zedendichter, circa 1680; 1900,62-63.
Bonaparte
- Lucien; 1884, 929-931.
- Napoleon; zie Napoleon.
Bongard, Godfried van den; deken van de Munsterkerk te Aken en kanunnik van St. Servaas te Maastricht, 15e eeuw; 1884,1016.
Bonhomme, Leonard; grafschrift van - en echtgenote Ode van Glen, 1668; 1911, 15-16.
Bonnesperance, Godfried de; beeldhouwer te Maastricht, 1650; 1911,56.
Bönninghausen, familie van; 1904, 11.
Bonsel, Sander; in memoriam; 1961, 96.
bont koren; zie taalkunde.
Bontamps, H.; boekdrukkers en lettergieters te Venlo; 1933, 39-42.
bontwerkers; de leube van het gilde van - Maastricht, 1624; 1919 , 49-50.
Boonen, Engelbertus; proost van St. Servaas te Maastricht; 1888, 49-50.
borduurders te Maastricht, 1410-1544; 1920,21.
borduurkunst; priesterornament te Horst; 1900, 72.
BORGHAREN
- toestand van de heerlijkheid in 1673; 1881,514.
- gemeentewapen; 1890,62.
- geschiedenis algemeen; 1901,78-79.
- bijdrage tot de geschiedenis der heren van -; 1949,
43-48.

- een galerij op het kasteel - in 1653; 1951, 16.
- waaraan moet een volwaardig kapoen in 1615 voldoen?; 1957,61-62.
Borgoems, Beatrix; een zeldzaam boek: 'Wonderbaar
of mirakuleus beschrijf van - te Veldweselt'; 1905,
24.

Borman

Barman
- benoeming van Reyner - tot het rentmeestersambt van Maaseik en Stokkem, 1443; 1889,173-174.
- familie - te Wachtendonk, Kessel en Well; 1924,
60,71-72; 1925, 1l.

- het geslacht de - te Grathem; 1926, 54.
- bijdrage tot de genealogie van de familie - te Valkenburg; 1924, 46.
BORN (ambt)
- belastbare oppervlakte van de dorpen van
1660; 1879, 48.
- in 1754; 1879, 112.
- belastbare grondeigendommen in het -, 1776;
1879, 123-124.

- besturen van enige plaatsen in het -, 1661; 1879;
155-156.

- leengoederen in het -, 16e eeuw, 1879,198.
- oorkonde betreffende de gevolgen van het indringen van de hervorming in het -, uitgevaardigd
door hertog Johan van Kleef, Gulik, Berg in 1530;
1880, 338.

- bevestiging der rechten van het - en de steden Sittard en Susteren, 1596; 1880, 357.
- wederdopers in het -; 1880, 378-379.
- ambtmannen te -, 1408-1779; 1881,512.
- Auszug aus dem Kurpfälzischen Hof- und Staatskalender für 1795; Liste der Beamten des Jülichsen
Amtes -; 1898, 88.
BORN (plaats)
- grafschrift te - van een schout van Grevenbicht,
1713; 1880,220.
- beschrijving van -, 1654; 1880, 332.
- opschriften van klokken te -; 1881, 45l.
- dading tussen de graaf van Gelre en de heer van -,
1386; 1881, 424.
- belegering van het slot -, 1294; 1882, 656.
- naamlijst van pastoors en kapelaans te -; 1890,2527; 1919, 86-88.

- gemeentewapen; 1896, 65.
- zegel van de schepenbank, 1633 en 1676; 1900, 82;
1922, 7l.

- het kasteel -; 1909, 1-2.
- stoel van koning Sanderbout (Swentibold) te -;
1881, 461-462; 1909, 33-34.

- jodenvervolging te -, 1349; 1925, 7l.
- rapport over -, 1400; 1940, 56-58.
- conflict tussen
en Buchten betreffende
pastoorszetel circa 1800; 1943, 33-34.
- de St. Hubertuskapel te -; 1949, 80.
- archeologische kerkhistorische problemen te
1961, 109-120.
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borselen; zie taalkunde.
Boseh, familie te Maastricht; 1889, 135.
Bosman; bezitters van het goed Nieuwenbroek te Beesel uit het geslacht de -; 1946, 36-40.
Bossenhoven
- Diederick van; borg en pandstelling te Maastricht
in 1613 voor -; 1915,42-43.
- Peter van; dagvaarding van muntmeester -, 1564,
inzake valsmunterij; 1919, 59-60.
boswachter; ordonnantie voor de vorster of - voor
het Ravensbosch in het land van Valkenburg,
1622; 1909,93-96.
boter aan de galg gesmeerd; zie taalkunde.
Bouillon; personeel van de hertog van -, gouverneur
van Maastricht, 1632-1641; 1925,56.
Boulich; testament van Anna Georgina van Tzievel
-, vrouwe van Meerssenhoven en Itteren, 29
maart 1731; 1912,23-24.
Bourbon, Catharina van -, hertogin van Gelre,
1463-1469; 1952, 70-74.
Bourgondië; de plaats van de Limburgse leeuw in het
wapenschild van de hertogen van -; 1939, 61-62.
Bour(s), familienaam; 1939, 62-63.
Bouwens, Andr.; een weldoener van het klooster Calvarieberg te Maastricht, 1625; 1907, 87.
Bouwens van der Boyen (zie ook Boye)
- extracten uit de doop-, trouw- en sterfregisters te
Vierlingsbeek; 1898, 78-79.
- familie; 1898,89·92; 1899, 11; 1925,45.
- verwantschap tussen de families de Cortenbach,
-, Overschie de Neerijssche en Hugenpoth; 1898,
82.

bouwkunst
- het stadhuis van Venlo; 1880,253-262.
- aantal krypten of onderaardse kerken in Nederland en Limburg; 1884, 1021-1022.
- Kunrader bouwsteen; 1889, 118-119, 125-126.
- kastelen; 1897, 77; 1902, 67; 1952, 32; 1960, 129-142.
- voorgevel van de Bonnefanten te Maastricht; 1921,
6-7.

- gemeentelijke overheid en architectuur; 1929, 49,
66-67.

- 'monumenten van geschiedenis en kunst; Maastricht' (boekbespr.); 1930, 70-71; 1936, 23-24; 1939,
22-23.

- 'Die Romanische Bauplastik in Klosterrath' (boekbespr.); 1931,44.
- Scemate Longobardino in de Annales Rodenses;
1933, 25-27.

- de Zuid-Limburgse boerderij; een Frankisch boerentype; 1942, 49-62.
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bouwkunst

- Limburgs oude kerken in gevaar; 1947,49.
- vakwerkbouw in het ijzertijdperk; 1948, 55-88.
- mergel n.a.v. de herbouw van Eben-Emael; 1948,
47.

- parallèle des architectures mosanes de Liège et de
Maastricht; 1950, 98-109.
- noordelijke voorpost van de Maaslandse gothiek te
's-Hertogenbosch; 1951,38-39.
- Scemate Longobardino, Lombardisch bouwschema voor Limburgse kerken; 1953, 161-166.
- vakwerkhuis te Kerkrade, 1613; 1954, 191.
- verzoek om inlichtingen omtrent een gebouw voorkomende op een tekening van Valentijn Klotz uit
1670; 1955, 54.
- l'architecture romane dans la vallée de la Meuse;
1956, 9-27.

- Die Verbundenheid von Maas- und Rheingebiet in
der romanischen Baukunst; 1956, 27-37.
- legendevorming omtrent 1ge eeuwse gewelfbouw;
1958, 4355.

- enkele beschouwingen over de burgerlijke architectuur in de steden van de Maasstreek; 1959, 73-86.
- bouw van het voormalige bisschoppelijke paleis,
thans rechtbank te Roermond, 1666; 1965, 189-190.
- Ottoonse kapitelen in Limburg; 1968, 25-30.
- 'krulgevels in het Maasland; beredeneerde catalogus van voluutgevels in Zuid-Limburg en hun herkomst', (boekbespr.); 1973, 74.
bouwpolitie; verordening van Maastricht betreffende
-; 1909, 14-15.

Bovens, familie; 1937,59.
Boviers; aanstelling van Pieter - tot schepen van
Ulestraten, 1633; 1914, 22.
Boye, van der, familie; zie ook Bouwens van der
Boye;
- Frederica Beatrix van der -; huwelijksvoorwaarden tussen Judocus van Hugenpoth en -, 1752;
1897, 41-42.

BOXMEER
- rijmdicht ter eere van de godminnende bruyd M.
Catharina Zegers, doende hare solemneele professie in het klooster van de Carmelitessen tot Elsendaal binnen de heerlijkheid van -, 1790; 1888,
29-30.

- Boe van Mere vóór 1300; 1971, 43-50.

BRABANT
- brief aan Margaretha van Brederode, vorstin-abdis
in Thorn, betreffende de rechten der abdij in -,
1563; 1883,889-890.
- leenvinder aan het Souverein Leenhof van - in de
landen van Overmaze, 1741; 1893,13-14.

- moutmolen van de hertog van - te Maastricht,
1426; 1901, 5-6.
- notarissen in de landen van Overmaze met commissie van de Raad en Leenhof van -; 1907,94-95.
- rechten van de hertog van - te Maastricht; memorie uit 1449; 1929, 64.
- wie Heerlen an - kam; 1935, 27-30.
- Conseil Souverain de - te Maastricht, 1673; zegel;
1936, 8; 1937, 9.

- Conseil Souverain en - à Maestricht, 1675-1678;
1961,72-74.

- verkreeg in 1231 niet Roda ('s- Hertogenrade)
doch Roda (St. Oedenrode) van Gelre; 1962, 129-132.
- 'le gouvernement du duché de - au bas moyen
äge' (boekbespr.); 1981, 122-124.
- 'Raad van -' (boekbespr.); 1981, 186-187.
Brand; 'Honderd jaar -, de historie van een Limburgse brouwerij' (boekbespr.); 1971,196-197.
brand; verklaring betreffende een -, 1548; 1920, 28.
Brandenstein, August Karel van; 1884, 959-960, 963.
Brandts, Andr.; portret van Petrus F. Jos. Feuten,
kanunnik van St. Servaas; verwantschap met -,
kanunnik van St. Servaas; 1937, 49-52.
Brant, Jan; hangen heeft geen ijl, zegt -; spreekwoord te Gronsveld; 1880, 304.
Brauman, H.F.; burgemeester van Aken, 1733; 1901,
66-67.

BREDA
- verpanding in het land van -, 1708; uit de notulen
van de rijksabdij van Thorn; 1921, 59.
- herinneringen in Noord-Brabant; de Toornsche
marktprijs te -; 1927,7.
Brederode, Margaretha van; brief aan -, vorstinabdis in Thorn, betreffende de rechten der abdij in
Brabant, 1563; 1883, 889-890.
BREE; betaalwijze in natura tijdens de Franse overheersing in het departement van de Nedermaas,
voornamelijk in het kanton -; 1885, 1038-1039.
Breil, Elisabeth Cecilia barones van; vrouwe van Limbricht, overl. 1706; 1921, 46.
Brempt; edelheren van -; 1955, 65-72.
BREUST
- abregé touchant les dîmes de Bruist-Eysden envoyé
à De Padborch, 1645; 1889, 185.
- recueil des droits et prérogatives compétents au vénérable chapitre de St. Martin à Liège tant comme
décimateurs que libres barons de -; 1889, 189-192.
- veiligheidheidmaatregelen tegen vagebonden,
1750; 1901, 2-3.
- vrijgeleidebrief voor de baronie -, 1702; 1901,
18-19.
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Breust

- garnizoensverandering te -, 1704; 1901, 70-7!.
- tympaan te; 1942, 3!.
brillen; concurrentie en reclame bij de verkoop van
-; 1921,83.

Broeck, Hendrik van den; schout van Rijckelt, 1550;
1888, 98.

Broeckhuysen
- familie van; oorkonde waarbij - de hof in 't Zand
te Oyen als onderpand stelt voor een gestichte H.
Mis in de kerk van Horst, 1492; 1880, 216.
- Jan Segers van; akte van schuldbekentenis ten behoeve van Willem Rovers, 1360; 1886,47.
- genealogie van -; 1959,17-26,188-189; 1960, 57-58.
Broekhuizen, Jan van; dichter te Maastricht 16791682; 1893, 82-83.
BROEKHUIZEN
- zegels te -; 1879, 165-166.
- herberg opschriften; 1881, 524.
- geschiedenis van -; 1891, 167-168, 170-172, 175-176;
1908, 59-61.

- Ooijen; 1907, 10-14.
- lijst van pastoors; 1614-1891; 1908,67.
- schouten van -; 1531-1798; 1908, 69.
- secretarissen van -; 1713-1781; 1908,69.
- gemeentewapen; 1926, 1.
BROEKHUIZENVORST
- zegels te -; 1879, 165-166.
- de kerk te -; 1880,286-287.
- processie op Drievuldigheidszondag; 1880, 326-327.
- een chins- en gewinsboek der familie Van der Renne onder de parochie -; 1881, 560.
- titulatuur te -; 1882, 815-816.
- tienden te Kessel en -, circa 1600, uittreksel uit de
rekeningen des ambts Kessel; 1882, 41-42.
- pastorie te -, 1744; 1898,40.
- onbekende geslachtswapens op zilver en tin te -;
1900, 20.

- een Limburgse preek uit 1707; 1900, 77-79.
- zilveren schenkblad met bijzonderheden over de
familie Lauwermans en Van Oldenhoven te -;
1902, 93.

- schouten, secretarissen van pastoors te -; 1906,7375, 81-82.

- een onwaardig geestelijke, 1566, 67; 1918,47-48.
- de laatbank van de hof ten Kerkhof te -, 1539;
1920, 73-74.

- Jo. Adelhart Hoen van Cartils, aangeklaagd door
de kerkmeesters van -; 1925, 22.
- huize en hoeve De Kolk onder -; 1944-45, 20-22.
BROEKSITTARD; Romeinse brug te -; 1898,65-67.
Broekwylder, Hendrik Willem; pastoor te Ottersum,

1780-1813; 1895,4.
Broetz, Diederick; verpachting van het schoutambt
van het Luiks hooggerecht te Maastricht en St. Pieter aan -, 1514; 1915,56.
Broich, Maria Josepha de; laatste abdis van het O.L.
Vrouwe Munster te Roermond, 1723-1808; 1938,5354; 1943, 1O-1!.

Bronckhorst
- Herman van; bijzonderheden over Petronella van
Praet, echtgenote van - te Steyn, 1555; 1886,29-30.
- Willem van; verpanding van vier grienden langs de
Maas bij Urmond door -, heer van Batenburg en
Stein, 1570; 1882, 689-690.
Bronckhorst- Batenburg
- vertaalde latijnse verzen op de verwoesting van
Maastricht in 1579 en de onthoofding van de heren
van Stein, Dirk en Gijsbert van -, door Jan van
Foreest; 1887, 122-123.
- grafkelder van de familie - in de kerk van Gronsveld; 1948, 5-7.
- Catharina van; en bisschop Gerard van Groesbeek, 1568; 1943, 22-3!.
bronnen uitgaven; regels voor het uitgeven van historische bescheiden; 1920, 15.
Brouckère, Charles de; versje op - met toelichting;
1888, 27.

BRÜGGEN; 'Die Grafen von Kessel und die Entstehung des Amtes -' (boekbespr.); 1979, 168-173.
bruggen
- wachthuis en gebouwtjes op de Maasbrug te Maastricht, 1591; 1887, 123-124.
- opening van de Maasbrug Roosteren-Maaseik;
1889, 159-160.

- de Maasbrug te Maastricht n.a.v. sloopplannen;
1896,41-43; 1921, 25-26.

- toren aan de houten Maasbrugboog te Maastricht,
1569; 1915, 41-42.
- de Maasbrug te Maastricht, aanbestedingsbrief
1683; 1925, 61-62.
Brugman o.f.m., Johannes
- 'Vita alme virginis Liidwine' (boekbespr.); 1964,
127-128.

- 'leven en werk van -, 1400-1473; met een uitgave
van twee van zijn traktaten: Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus' (boekbespr.); 1968,
60-62.

Brunas, Franc.; grafschrift en wapen van - te Maastricht; 1911, 7-8.
BRUNSSUM
- gemeentewapen; 1889, 166.
- keukengerei-industrie, 18e eeuw; 1913, 81-82.
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Bruyn, J .M.H. de

Bruyn, J.M.H. de; aanstelling van - tot notaris in de
dorpen van redemptie en de elf banken van St. Servaas, 1768; 1926, 34-35.
Bruynincx, Arn.; kanunnik van O.L. Vrouwekerk te
Maastricht, overl. 1565; 1920, 72.
BUCHTEN
- naamlijst van pastoors en kapelaans te -; 1890,2527; 1919, 86-88.

- klokken te -; 1918, 71-72.
- doop-, trouw- en sterfregisters van -; 1931,70.
- conflict met Born over de pastoorszetel, circa
1800; 1943, 33-34.
Bucken, Arnoldus Ferd.; jezuïet, overl. 1814; 1914,
75-76.

Buel
- familie van; 1928, 55, 74.
- burgemeester van - van Maastricht, 1643; 1931,
51.

- Jan van; burgerbrief te Maastricht, 1610; 1921,
45-46.

Bueren, familienaam; 1939, 62-63.
BUGGENUM
- kinderliedjes te -; 1879, 116.
- schutterij Sint Aldegonda te -; 1881,459.
- opschrift der grote klok te -; 1881,466.
- een Horns achterleen, 1324; 1882, 648.
- aantekeningen over - in een Leuvens handschrift,
15e eeuw; 1894, 69.
- aanstelling van de schout te -, 1764; 1899, 95.
- zegel van de schepenbank -,1703; 1900, 86.
- gemeentewapen; 1901, 85.
- de heren van -; 1929, 9-10.
- leen- en laatrechten van de hof Malborg te
1967, 13-18.

BUNDE
- toestand van -, 1673; 1881,528.
- vergoedingen voor ge rechtspersonen in de 18e
eeuw te -; 1900,86-87.
- de brieven van de schepenbank -, 18e eeuw; 1901,
93-94.

- over pastoors en andere geestelijken van -, 1683,
1839; 1919, 85.
- aanstelling van Abraham Laviere als procureur bij
de schepenbank van -, 1724; 1925,62; 1926,3.
- presentiegeld in de oude tijd; verordening van de
schepenbank van Geul, -, Ulestraten, 1724; 1925,
62.

Buren, Johan van; heer van Arcen, zegel, 1431; 1900,
91.

Burtin, familie; 1920, 74.
buskruid; recept voor donderkruit, 1423; 1880, 296.
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Bussy, Johannes (Je); overl. 1694; 1910, 72, 93-94.
bijgeloof
- wonderlijke verschijnselen in en nabij Sittard,
1501, 1798; 1880,373.
- geval van betovering te Maastricht, 1625; 1946,
10-13.

- spoken te Gulpen in 1725; 1955, 53-54.
- 'de opvattingen van Johannes Wier over bezetenheid, hekserij en magie' (boekbespr.); 1961, 188-189.
Bijlandt
- familie van; 1926, 59-60.
- Elisabeth van; een gebedenboek van -, geb.
Schenck van Nydeggen, vrouwe van WeIl, circa
1495; 1973, 65-74.

-cCabanes; aantekeningen betr. de familie de -; 1935,
23-24,31; 1951,29-31.

CADIER EN KEER
- archeologische wandelingen door Limburg; 1884,
980.

- aantekeningen over de jaren 1660-1672; 1922,33-37,
57-61, 65-68, 82-86, 90-93.

Caesar; Julius - leed zijn grootste nederlaag vóór
2000 jaar in Zuid-Limburg; Moorslag, gem. St.
Geertruid; 1953, 33-46; 1954, 19-24.
Caldenborch, Frans van; schepen van Houthem,
overl. 1666; grafsteen; 1928, 33.
Caltenborch, Anthonis; rantsoengeld voor de Maastrichtenaar -; 1879, 168.
Caltsou; zie taalkunde.
Calvijn, Jan, naamsgelijkenis; Maastricht, 1436; 1879,
20.

Campo-Selice, Nic. Reubsaet, hertog van -; 1883,848.
Cannart van Hamal, familie te Strucht; 1885, 1123-1124.
Carpentier, George, overl. 1650; 1940, s-s.
CARTILS; de heerlijkheid -; 1919, 92-94.
Caspers, Gerard, doopextract voor - uit Breslau,
1752; 1895, 1.
cassau; zie taalkunde.
Castro, Jac. a; stoffelijk overschot van -, bisschop
van Roermond, 1611-1639; 1921,72.
catechismus; Canisius - gedrukt te Venlo; 1902,30.
cathedraticum; het - in het oude bisdom Luik; 1952,
17-20, 33-36, 52-55.

Cawersijn; lombardisch koopman, bankier; 1881,436.
censuur; te Maastricht in 1756; 1920, 49-51.
Championnet; een brief van generaal - over Maastricht, 1794; 1910;.96.
CHARNEUX

Charneux

- klooster Val-Dieu; 1892,64,67-68,72,83-84,87-88.
- 'Dans le lieu de la paix; l'abbaye de Val-Dien",
(boekbespr.); 1956, 60-61.
Chastel de la Howarderies, Dion. Joh. Jos.; genealogie betr. -, overl. 1749; gehuwd met A.J. van
Gulpen; 1906, 56.
Chellincx, Cecilia; wapen met inschrift van -, weduwe van Willem Oliviers, 1622; 1911,15.
CHERATTE; testament van een heer van -, 1688;
Gillis van Sarolea; 1887, 183-184.
CHIEMSEE, Henricus bisschop van -; te Roermond
in 1264 en 1265 en te Thorn in 1268; een en ander
uit zijn leven; 1902, 49.
chirurgijn
- rekening van een - uit l769 voor de familie Beckers te Schinveld; 1907,87.
- chirurgijnsleerlingen te Maastricht, 1639; 1911,30.
Choisy; mening van de Franse militaire ingenieur de
- over Sittard, c. 1675; 1954,191-192.
chronogrammen; over de Vrede van Rijswijk, 1697;
1894, 79; 1895, 92.

chronologie
- de uitdrukking 'raesende maandag' als tijdbepaling in de 14e eeuw; 1880, 264.
- iets over de oudste uurwerken en over de tijdverdeling in het algemeen; 1893, 26-28.
- tijdrekening; de Gregoriaanse - (1582); 1895,17-18.
- Sunt Beloendendaich in een schepenbrief van
1448; 1929, 35-36.
- 'dating of the past; an introduetion to geochronology' (boekbespr.); 1953, 22-24.
cichorij; 'Tegen de koffie', gedrukte circulaire van
1777 waarin de verbouw van - wordt aanbevolen;
1910, 16.

Claessens, Joannes (Nicolai), overl. 1650, wijbisschop
te Münster; 1881, 431.
Clayton, J ohn; lichtgas door droge distillatie van
steenkolen, proeven van -, 1738; 1911,68-70.
cleenen; zie taalkunde.
CLERMONT; geschiedenis; 1892,88.
Clermonts, H.A.J.; autobiografieën van -, pastoor
te Maasbracht tijdens de Franse Revolutie; 1882,
649-650.

Clerx; familie - te Maastricht; 1905, 61.
Cleuter; Maastrichtenaar - die in 1661 met een bende
Heerlen bezette en een aanslag op Valkenburg
pleegde; 1886, 88.
Clifford, M.L.A.
- schilder uit de 18e eeuw te Venlo; 1924,60; 1925,70.
- kunstschilder -, overl. 1738, en zijn verwantschap
met Venloos burgemeester A.J.H.J. Bloemarts;
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1947, 23-24.

Clingenbosch; de Venlose goud- en zilversmedenfamilie -; 1969, 17-20.
Clockegieters, Conrardus; de Venlose klokkengieter
-, alias Conraets en zijn familie; 1928, 65-66.
Cloux, Philipe du - van Maastricht, 1663-1737; graveur; 1884, 948.
Cluth den Jonge, Johan; aanstelling tot schepen van
de Vroenhof van Maastricht, 1545; 1918,95.
Cnops, Simon; Maastrichtenaar - die in het Benedictijnenklooster te St. Truiden gaat; 1905, 14-16.
cockerellenspel; zie folklore.
Cocklers
- genealogie; 1919, 74.
- Jan Baptist; 1696-1772; 1902,5; 1903,83-84,87-88; 1906,
80; 1919, 64; 1932, 43.

- Philippus; schilder; 1902, 81-82; 1962, 85-92.
Cocq van Haeften, Barthol. van; welkomstgroet voor
- als heer van Blitterswijck, 1788; 1885, 1132.
Coebergh; genealogische gegevens betr. de familie te Venlo; 1925,35.
Coecken, familie; 1918, 63-64.
Coenegracht, Chr.; maire te Maastricht; 1883, 928;
1924,11.

Co enen
- Joh. Jos.; de organist - te Roermond; 1887,203,
1888, 27.

- Joseph; in memoriam kanunnik dr. -; 1958,65-68.
Colen, Dominicus en Michael; verkoop van kasteel
Ehrenstein te Kerkrade aan -, 1802; 1942,43-46.
Collard, B.; gedichtje op de drossaard -; 1883,928.
Collette, G.A.; bijzonderheden over -, vicehoogschout te Maastricht, circa l755; 1889,129-130.
Collinius, goudsmid te Maastricht, 1308; 1920, 93.
Colijn-Beusdael, Eva Maria van -; huwelijkscontract met Ludovicus van Eynatten, 1642; 1911,32;
1928, 37-38.

Coninx
- familie; grafschrift betr. -; 1928, 16.
- Mechel; de uitzet van massoeur -; 1973, 195-200.
Conraets; zie Clockegieters.
Conraetz, Willem; inbraak bij postmeester - te Venlo, 1794; 1946, 45-46.
Convelt, familie de; 1935, 3-6, 17-19.
Cornachini, familie; 1913, 86.
Cornelio, Bernardo, 1602; vraag; 1891, 137.
Cornelius
- Antonius, -, Hubertus, Leonardus en Quirinus,
abten; de vijf heilige maarschalken van de Maasvallei; 1901, 16.
- de vier heilige maarschalken Antonius, - , Huber-
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Cornelius

tus en Quirinus als kerkpatroon; slotkapel Hoensbroek; 1926, 12.
cortcorn; zie naamkunde.
Corten, familie en wapen; 1951, 27-29.
Cortenbach
- verwantschap tussen de families de -, Bouwens
van der Boye, Overschie de Neerijssche en Hugenpoth; 1898, 82.
- testament van Christoffel baron van -, 1712;
1887,172.

- testament van Herman van -, kanunnik van St.
Servaas te Maastricht, 1535; 1883,880.
- volmacht op Nicolaas van -, 1616; 1914,24.
Coumans
- Jean; postmeester te Weert; 1969, 55-58.
- Laurens; benoeming tot schepen van Bernau,
1627; 1906,96.
Court, del; familie; 1879, 116.
Court, la; familie; 1879, 156.
Cousin, Gérome Guillaume; genealogie; 1964, 119-124.
Couten, Arnoldus; grafsteen van de echtelieden - en
H. van Leeuwen in de N.H. Kerk te Venlo; 1926,
55-56.

Cox
- testament van Catharina -, echtgenote van Erasmus Schets, Antwerps bankier, 1570; 1893,75-76.
- familie; 1929, 23.
Craen
- Joh. Rud. Abr. van; aanstelling van een leenman
van het leenhof van 's-Hertogenrade, 1777; 1907,
64; 1911, 32.

crameren; de leube van het goedt ambacht der - anno 1580 te Maastricht; 1882, 644.
Cranendonk; 'de heren van -' (boekbespr.); 1970,
164-165.

Crassier, Louis baron de; in memoriam; 1949,85-86.
Creeft, familie de; grafsteen te Amby; 1946, 13-14.
Cremer; 'die Brüder - und ihre Kirchenbauten'
(boekbespr.); 1966, 93-94.
Cremers, Melchior Petrus; grafmonument te Overloon; 1909, 87.
cremersgilde; oprichting en reglement van het eremersgilde te Weert, 1652; 1954, 49-56.
Crepin, P.P.; proost te Meerssen, overl. 1782; 1907,88.
Crets
- familie; 1914, 71-72, 75-77, 85-86.
- Martinus; procureur van het St. Servaaskapittel te
Maastricht, 1774; 1920, 74.
Criekelman, Johan
- beëdigd als schepen van de Vroenhof te Maastricht, 1582; 1911,96; 1918,63.
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- aantekeningen betr. -, secretaris te Heer; 1919, 16.
Croix, de la; familiepapieren te Oud-Vroenhoven;
1906, 57-59, 65-66; 1907, 47-48, 52-56, 83-87, 96.

Croon
- Adam; aanstelling tot schepen te Houthem, 1782;
1908, 32.

- Jan van der; 1913, 89-90; 1976, 161-166.
Cruts, familie; grafsteen Amby; 1946, 13-14.
crypten; getal - of onderaardse kerken in Nederland
en Limburg; 1884, 1021-1022.
CURNELO; betekenis van de plaatsnaam; 1880, 36l.
Custers, Johan; vicaris-herbergier te Sevenum, 1565;
1914, 94.

CUYCK
- dekenaat van (boekbespr.); 1970, 31-32.
- officiaal van; 1928, 51-52.
- klooster St. Agatha; 1881, 582-583; 1933, 49-5l.
Cuyckius, Henricus; wapen en zegel van -, bisschop
van Roermond; 1920, 45.
Cuijpers, P.J.H., necrologie; 1921,17.
Cyrus, Jan Jacob
- feestdicht op -,1739-1819, pastoor der St. Mathiaskerk te Maastricht; 1896, 57-58.
- tol van achting en vriendschap aan -, director van
't broederschap ter kerke van den H. Nicolaas te
Maastricht; gedicht; 1909, 36-37.
- genealogische gegevens; 1922, 4-5.

-Ddaghuren; ordonnantie van de - te Maastricht, 1581;
1933, 42.

Daguerlis, Elisabeth Ang. van; abdis, 1673; 1924, 36.
Dahou, Arnold; verzoekschrift van -, schoolmeester
te Maastricht, 1714; 1882,814.
Daine, Nicolaus Joseph; de proclamatie van - te
Venlo, 1830; 1893, 9.
Dalen, familie van; grafkruis - of van Dallen te Venlo; 1922, 96.
DALENBROEK (Maasniel; Herten)
- hypotheek op de heerlijkheid -, 1723; 1919,55.
- verzoekschrift tot de heer van - om brikken te
mogen bakken, 1726; 1930, 53-54.
- heerlijke rechten der heren van - te Herten; 1967,
71-93.

- zigeuners in Midden-Limburg; 1967, 175-180.
- de Roermondse tol van de heer van Wassenberg;
1975, 33-44.

DALHEM (land)
- een audiëntie van de Staten van - bij de Spaanse
gouverneur der landen

Dalhem (land)

betreffende de belastingdruk, 1637; 1881,473-474.
- omslag der beden in het land van -; 1881, 486.
- recht van voederhaver in het land van -; een belasting op het aantal paarden; 1881, 608.
- ruiling van grondgebied in de landen van Overmaze; memorie A.J. Franquinet, hoogdrost van -,
1771; 1891,130-131.
- erfopvolging der graven van Hochstaden te -;
1938, 69.

- 'vier Limburgsche Statencolleges; 1598-1680'
(boekbespr.); 1968, 77-95.
DALHEM (stad)
- onnauwkeurigheid van een kopersteek van de inname van -, 1644; 1915, 59-60.
- verwoesting van -, niet Voerendaal, door de Brabanders 1287; 1921,31.
Dam
- Henricus van; aanstelling van een landschrijver in
het ambt Montfort, 1722; 1902, 29-30; 1903, 8.
- Jacobus ten; jaargetijde van de heer - in de kerk
te Afferden; 1897, 54.
- Jacobus ten; pastoor, overl. 1776; 1898,35.
dansen; zie folklore.
Darth, familie van; genealogie van de Venlose schepenfamilie -; 1921,49-52.
Dauger de Nédonchel, Marie Octavie, Frans emigrante, 1790; 1883,905-906,910,912,915-916,918-920.
Dautzenberg, Jan Miehiel
- genealogische bijdrage; 1937, 31-32.
- 1808-1869 (boekbespr.); 1937,68.
Debye, Reynerus, 1761; 1882, 819.
decadi; godsdienstoefening op de - te Maastricht,
1798; 1885, 1114-1115.
Decker
- Johan van Walhorn, 1583-1646; 1886,77.
- Joannes; latijnse disticha van -, griffier van het
Valkenburgse leenhof; 1886, 83.
- Theodorus; aanstelling tot schepen te Vaals, 1743;
1905, 96.

- Theodorus; aanstelling tot secretaris van Margraten, 1754; 1907, 88.
Degenhardt, pastoor - van Swolgen; 1928,47.
Dejong, Nico; in memoriam; 1974, 33-35.
Delbrouck, 's-lands doctor in Spaans Valkenburg, benoeming van -, 1776; 1913,21,32.
Delcourt, geslacht; 1879, 116.
Deleau, Hubertus; inhuldiging van - tot proost van
Meerssen in 1782; gelegenheidsgedichten; 1905,3-5.
Delfosse, familie; 1931, 45.
Delhougne; inlichtingen over de familie -; 1912,63-64.
Delruelle, Lodewijk Pascal
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- overl. 1807; 1882, 629-632, 633-635, 653-654.
- pastoor - te Wijk-Maastricht; aanklacht tegen het
dopen van protestanten, 1781; 1884, 994-995.
Denemarken, Jan van - en het vermeende Roermondse processiespel; 1980, 209-214.
Denijs, Hendrik
- waar is het portret van -?; 1913, 32.
- 1518-1571; 1957,41-42.
Derrez, familie; genealogie; 1914, 15-16.
Deventer; de atlas van Jacob van -, met vermelding
van enige kaarten betreffende Limburg; 1884,
981-982.

dialect; 'Wort- und Sachgeographie in Niederländisch-Limburg und den benachbarten Gebieten'
(boekbespr.); 1938, 23-24, 33-34.
Dibbets, B.J.C.
- de memorie van generaal -; 1965, 81-92.
- zijn dood en zijn voortleven in de Maastrichtse legende; 1966, 97-112.
Dibbetz, Hendr.; redding van de predikant - te
Roermond, 1571 door verberging in een kist; 1879,
8.

dichtwerken
- 'sieben Weiber fechten urn eine Mans Hose' n.a.v.
gedicht uit 1580: 'nieuwe amoreuze liedekens';
1881, 486-487.

- vijf rijmpjes op een schutblad van een register van
het Sint Servaaskapittel te Maastricht; 1881, 488.
- uit het studentenleven in de 17e eeuw; 'het leven
ende den cours der studenten'; gedicht; 1883, 848851, 855-856, 859-860; 876, 883, 886-888; 895-896; 898-899.

- gedicht op de veranderlijkheid van mening van de
Franse natie, 'les j'ai vu'; 1884, 1003-1004.
- een latijns gedicht over de 30-jarige oorlog; 1885,
1129,1131-1136.

- oud latijns rijmpje over de uitwerking van wijn;
1886, 51.

- jaargetijden; gedicht; 1886, 78.
- een oud Duits versje over het komen en verdwijnen
van de houtsnippen; 1887, 132.
- Constantijn Huijgens' 'Hofwijek' (boekbespr.);
1888, 91.

- oude Limburgse versjes uit een cijnsregister van
Gellik, 1474; 1891, 177.
- vastenavond in vroegere tijden; 1892, 17-18.
- oud Duits versje; 1892, 96.
- heimwee naar Nederland en Limburg; 1893, 24.
- rijmen en sprookjes; 1893, 95-96.
- rijmpje in een protestants kerkelijk register te
Geulle, 1731; 1895, 88.
- den gulden ABC seer bequaem voor alle men-
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dichtwerken
schen; 1895, 87.
- 'A.B.C. van 's menschen leven van kindtsheyt totten grijsen ouderdom' door Johan Bollen, 1680;
1900, 62-63.

- 'sidt zu anfang', Duits gedicht met Nederlandse
vertaling uit de 16e eeuw; 1905, 40. 61.
- ode op de voormalige kruittoren te Maastricht,
gesloopt in 1868; 1912, 47-48.
- 'lapinade par un lapin du Limbourg', Frans gedicht met politieke strekking; 1913, 86.
- Limburgse tijdverzen en opschriften te Maastricht
St. Pieter; 1914, 23.
dienstboden; lonen van de - in het klooster Hoogcruts te Noorbeek, 1643-1657; 1919, 16.
Diepen, Joh.; genealogische gegevens; 1907,24.
DIEPENBEEK
- de verplichtingen' van het tiend in Haspengouw te
-; kerkelijke uitspraken over, 1495, 1497; 1879,
111-112,114.

- huldiging van F.J.N.F. baron de Reichsach, 1715;
1901, 1-2.

Dilkrath an der Heyden, Maria; huwelijk met N.
Mortiers, 1610; 1908, 88.
Dionysius de Kartuizer
- ; 1955, 55.

- stierf vijf eeuwen geleden; 1971, 49-58.
- en het testament van Johannes de Lovanio; 1980,
33-50.

Dohmen, P.N.M.; in memoriam; 1975,1-2.
Dolhoff, J .E. van; schout te Kessel, 1759-1763; 1920,
85.

Dolmans, Jan; oproer tegen -, burgemeester van
Maastricht, 1531, 1535; 1902,48.
Dols, Willy; in memoriam -, 1911-1944; 1946,2-4.
domeingoederen
- waardering, taxatiën en verkoop van boeken,
schilderijen en andere voorwerpen onder het Frans
bestuur; 1886, 41-42.
- verkoop van goederen van de balie Biessen der
Duitse Orde; uit de processen-verbaal; 1888, 46-47.
- verkoop van goederen van de abdij van St. Gerlach
te Houthem; 1888, 50-51, 53-54.
- verkoop van goederen van de Dominicanen te
Maastricht; 1888, 82.
- verkoop van goederen van verschillende abdijen,
kloosters en kastelen; 1889, 197-199, 201-202; 1890, 3-4;
11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 28, 31-32, 34-36, 40, 43-44, 47-48.

- de Jezuïeten te Maastricht vragen om eikebomen
uit de - in de landen van Overmaze aan de Rekenkamer te Brussel, 1615; 1901, 75-76.
Dominicus; oud liedje van St - vastendag, circa

1700; 1918, 39-40.
Donrebier, Dirck; 1938,47.
doopvont
- in de St. Janskerk te Maastricht; 1920, 31-32.
- in de Katharinakerk te Maastricht; 1927, 42.
dopen
- , trouwen, begraven te Venlo, 1379; 1879,28.
- te Maastricht, 1391; 1882, 632.
- van een Ethiopiër te Maastricht, 1742; 1884, 963.
Dopff, Daniël Wolff van; het fort Sint Pieter te Maastricht; 1959, 1-16.
Doppler , Pierre M.H.
- jubileum, 25 jaar bij rijksarchief; 1918, 73.
- in memoriam -; 1928, 49, 61-63.
Dorren, Th.; in memoriam -, 1857-1937; 1937,1.
DOUAI
- een Limburger (Ger. Manders) aan de universiteit
van -, 1771; 1896,55.
- Gerard van Suetendael, deken van de universiteit
van -, 1630; 1900, 24.
Douven
- familie - te Weil; 1889, 142.
- Frans -, schilderstukken van -, 1655-1727; 1898,
I, 66-69.

- familie; extracten uit de doopregisters, 1638-1657;
1905, 79.

- kunstschilder -; 1942, 33-36.
drakespelen; zie folklore.
drama; 'Muziek en - in de middeleeuwen' (boekbespr.); 1942, 95-96.
Driekoningen; zie folklore.
Driessen
- de wijdingstitel van priester Jan - (te Stein, 18e
eeuw); 1976, 167-176.
- mgr. P.L.; overl. 1930; 1938,37-39.
- Th.W.J.; in memoriam; 1976,43-45.
Driessens op Heyde
- de Limburgse familie -; 1881, 450-451.
- Ignatius; testament, 1721; 1887,172.
- genealogie; 1898, 29-30.
- Maria; testament, 1748; 1898, 25-27.
Dript, van; familie; 1893,6-7.
Drogenbroeck
- de familie - te Roermond; 1971, 131-132.
- Balthasar van - en de schilderingen in de Loretokapel te Thorn; 1971, 19-34.
Drost, S.; overl. 1945; 1947,71.
Drusen; geldelijke bijdrage voor de - van de berg Libanon; raadsresolutie te Maastricht, 1731; 1882,
820.

drijftol; zie folklore.
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Dubien
Dubien, familie te Maastricht; 1938, 22.
Duchateau, familie; grafsteen te Sint Pieter betr. de
-; 1939, 59-60.

Duckel, Bernard; krakeel rond een wierooksvat voor
de St. Michaelskerk te Sittard; schriftelijke verklaring door -, 1833; 1952,63-64.
Dufour; boekdrukkers te Maastricht; 1885, 1065-1067.
duiten; zie munten.
Duitse Bond; Limburg en de - in 1848; 1934, 50-53,
64-66.

Duitse Orde; in Nederland; 1885,1047.
duivenwedstrijd; een - te Maastricht, 1827; 1890,61.
Dujardin, Jacob, pastoor van Sint Maarten (WyckMaastricht, overl. 1715); 1894, 12, 16.
Dukers, Nicolaas; bouwkundige, overl. 1813; 1888,
100.

Dürer, Albrecht in Limburg, 1520-1521; 1941,71.
Dursdal, familie van; 1926, 52-54; 1932, 19-22.
Duykers; familie Wildt-Duyckers, 1748; 1927,51.

-EEBEN-EMAEL
- vondst van een ketelbom afkomstig uit de slag van
Laeffelt, 2 juni 1747; 1904,56.
- de herbouw van -; 1948,47.
Eburonen
- of de - andere versterkte plaatsen hadden behalve
Aduatuca; 1913, 44.
- woonplaats der -; 1913,43-44.
ECHT
- het recht op de klokken bij de verovering van o.a.
-; 1879, 117-118.

- uitnodiging tot viering van een klokkendoop te -,
1474; 1879, 191-192.
- plundering van -, 1636; 1880, 396; 1881, 522-523.
- wie Sis oppe loer ging (dialect); Ui80,405-406.
- grote brand te -, 1703; 1881,576.
- kondschap der rechten van het woud en broek van
- uit het midden van de 14e eeuw; 1881, 578-579.
- brand te -, 1731; 1882,671.
- gemeentewapen van -; 1888, 17.
- treurig voorval met een Echts gemeenteproces,
1782; 1898, 59.
- in 1552; 1913, 11-12.
- aanstelling van een onderwijzer te -, 1680; 1918,
15.

- stichtingsoorkonde van het altaar van St. Silvester
in de kerk van -, 1500; 1918,89-91.
- kerkroof te -, 1551; rapport; 1919,71.
- volmacht in briefvorm uit 1730; verkoop van land

te -; 1919, 85.
- verklaring over de collatie van de pastorie te -,
1554; 1920,26-27.
- accoord van 1620 tussen die van Posterholt en die
van - betr. de weidegang; 1926, 19.
- overheidspersoneel en ambtenaren in het district
Echt; lijst, 1680; 1926,31-32.
- admissie van Johan Moors tot openbaar notaris te
-, 1670; 1926,33.
- de oudste bekende akte over het goed Lilbosch onder -, 1699; 1933,37-38.
- voogden van -, Heinric van Halbeke (14e eeuw);
1934, 27.

- het huis Annadael onder -; 1941, 33-35.
- de 'mis-' of 'lijkweg' naar -; 1949, 78.
- geschiedenis van een Echter hoofdaltaar, 1699;
1957, 141-147.

- rondom een triptiek van -, 1665; 1958,85-90.
- heeft - ooit tot het graafschap Loon behoord?;
1958, 97-106.

- Sint Joost en het geslacht de Plevits; 1968, 149-155.
Eclaireurs; nog iets over het Aankondigingsblad, de
- en de drukkers Nypels; 1964, 21-26.
Ecrevisse, Pieter; overl. 1879; 1879, 201-202.
Eerens
- genealogie; 1905,67-69,74-77,81-84,90-92.
- Pieter Paul -, pastoor en dokter; 1905,67-69,74-77,
81-84, 90-92.

Eertweech, familie van den; 1880, 299.
Egmond
- Adolf van -, hertog van Gelre; huldiging te Roermond, 1469; rekening; 1918, 72.
- Elisabeth van; portret en kerkboek van -, de laatste hertogin van Gelderland uit het huis -, overl.
1572; 1883, 898.
EIGENBILZEN; pachtcontract te Maastricht gesloten inzake de tiend te -, 1619; 1914,48.
Eindt, familie van - uit Horst; 1930, 63.
Elderen
- Edmond Wilhelm van -, heer van Genoelselderen; testament, 1660; 1911, 88.
- Jan Lodewijk van; uitvaart van -, bisschop van
Luik in de O.L. Vrouwe kerk te Maastricht, 1694;
1888, 57-58.

Elen
- Adam van; orgelbouwer; 1952,31.
- Antonie van; orgelmaker; 1941, 79; 1952, 31.
- Johan van; orgelmaker; 1901,76; 1952,31.
ELMPT
- verhouding tussen de heerlijkheid - en het ambt
Montfort, 1576; 1918,9-11.
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Elmpt

- getuigenverhoor in een geschil tussen - en Maasniel en Roermond over het maaien van de heide en
het turfsteken, 1548; 1930, 54-55.
Eisen, Henric van; Limburgers in het leger van Napoleon I, 1813; brieven van -; 1911, 25-29.
Elsloo, meester van; op het spoor van de -?; 1980,3-9.
ELSLOO
- een reis met hindernissen; overval bij - in 1622;
1880, 242.

- overdracht van de rijksheerlijkheid - aan Nicolaas van Arberg, 1720; 1880, 348.
- naam van een dorp bij Maastricht, genaamd Helta
of Elta; wellicht -; 1880, 36l.
- een Guliks leen, 1329; 1882, 655-656.
- tienden van -; 1884, 941-943.
- schilderijen op het kasteel te -, 1783; 1888, 46.
- gemeentewapen van -; 1889, 107.
- de Tellsage in -; 1890, 2-3.
- klokkenopschriften te -; 1897, 55.
- de ketting van het schuttersgilde te -; 1905, 66.
- verpachting van het grote en kleine veer tussen en Reckheim, 1756; 1910, 13-15.
- schepenambt te -, 1704; 1911, 24.
- verlof aan een jood om in te mogen wonen, 1699;
1919, 56.

- over de schutterij te -; 1919, 61-63.
- over de breedte van de wegen en voetpaden te -;
1919, 61-63.

- Conrad van Schoonvorst, heer van -, 14e eeuw;
1934,46.

- parochiearchief van -; 1939, 7-8.
- (H)as(c)lo(h): Asselt of - ?; 1947,73-80.
- bouwresten in de Maas tegenover -; 1948, 50-54.
- de middeleeuwse kerk van -; 1949,79-80.
- het marktschip van -, l7e eeuw; 1951, 17-22.
- opgravingen te -; 1951, 33-36.
- onderzoek van een bandkeramische nederzetting te
-; 1951, 36-38.

- nog eens over hutkommen of Neolitische kuilen;
1953, 97-104.

- bericht van het R.O.B. betreffende bandkeramische bewoningssporen te -; 1959, 100.
EL T A, naam van een dorp bij Maastricht, wellicht
Elsloo; 1880, 36l.
emigrés
- les - à Maestricht, l792-1793; 1889,186-187.
- te Wittem, 1792; 1931, 34.
Endepols, H.J.E.
- erelid van LGOG; 1957,65-68.
- in memoriam; 1962, 97-102.
Endt, C. op 't; 1909, 19; 1906, 51-52.

ENGELAND
- de heer van Valkenburg als bondgenoot van Eduard 111 van -, circa 1340, bladzijde uit de kroniek
van Jean Froissart; 1910, 63-64.
- feest van de vrede met -, 1801; 1884, 987-100l.
Engelen
- geslacht; 1881, 468, 472; 1885, 1068.
- Maria Gertrudis; joffrau de begin -; overl. 1827;
1953, 30.

Engelkens, Jan; grafzerk te Blitterswijck, -, 1672;
1895, 5.

ENGELMANSHOVEN; merovingisch rijen-grafveld
te -; 1954, 192.
Engels vonderen; zie toponymie.
EPEN
- de Jeëper kirmes (dialect); 1886, 63-64.
- die Jungfern van -; 1931,16-17.
- kwestie over de herstelling van de kerktoren te -,
1784-l792; 1932, 40-4l.
- Waals-Franse invloeden in het dialect van -; 1936,
39-40.

ERKELENZ
- brand van de kerk van Kückhoven, 1642; 1879,52.
- het in beslag nemen van de klokken bij de verovering van -, 1674; 1879, 113.
- diefstal in de kerk van -, l733; 1887,180.
- geschil over de schepenkeuze te -; 1981, 150-156.
Ernst
- familie; 1923, 23; 1925,46.
- Simon Pieter; het graf van - te Afden, overl.
1817; 1886,17-18; 1913,40.
- bericht van het gemeentebestuur van Kerkrade in
1827 over de geschiedschrijver -; 1913, 39-40.
- bisschop Corneille François Nelis in enige van zijn
wetenschappelijke en staatkundige betrekkingen
met kanunnik - van Rolduc; 1937, 6-8, 16-19.
Erp, genaamd Warenborgh, van; geslacht, 1601; 1928,
29, 35; 1930, 45.

ESCHWEILER; 'Ascvilare, - in seiner Geschichte,
2. Teil: 800 bis 1800' (boekbespr.); 1971, 38-39.
Essers, Joh.; verhaal van het beleg van Maastricht
door de Fransen, 1748; 1919, 77-78.
Essingh, Johan; aanstelling tot schoolmeester te Stevensweert, 1704; 1914, 40.
ETTEN; een priester van Weert: Laur. Verstegen te
-, 1539; 1928,57.
Everards, Pieter; instructie voor -, landdrost van
o.a. Staats Overmaze, 1648; 1918, 51-52.
Evergislus, de H.; leerling van de H. Servatius; 1884,
1028-1029; 1885, 1033-1034, 1037-1038, 1041-1042.

Eversen, Herman; levensbericht, overl. 1883; 1883,
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Eversen, Herman
881-882.

Ex-libris, Limburgse -; 1930, 30-31.
Ex-voto's van de Sterre der Zee te Maastricht omstreeks 1630; 1918,65-67.
Eyben, Pierre Jean; necrologie, over!. 1884; 1889, 147.
Eyck
- gebroeders van; 1935, 53-54.
- Jan van; de madonna van Rolin en Maastricht;
1943, 2-9.

EYGELSHOVEN
- bijdragen tot de geschiedenis van -; 1881,609-610,
613-614, 617-618.

- accoord over de pastorele tiend van Rimburg en de
pastoor van -, 1597; 1883,841-842.
- inwijding van het koor en het hoofdaltaar te -,
1563; 1895,84.
- lijst van pastoors, 1600-1900; 1895,84.
- 'Gedenkboek van -' (boekbespr.); 1931, 59.
- 'kalculen' in het land van Rode; woordverklaring
i.v.m. steenkoolwinning; naam van een hoeve onder -; 1947, 2-5, 50-55.
- de 'Eygel' te -; 1963, 163-178.
Eyll
- Johan van -, heer van Geysteren, 1502; 1900,4.
- aantekeningen uit de agenda van notaris van - betreffende gebeurtenissen en toestanden te Wel! in
1850; 1921, 53-54.
Eijmael, van
- Renier; over!. 1283; 1923,28.
- J .B.; feestgaven voor een Primus (Gisbertus van
der Vrecken), zilver van de Maastrichtse edelsmid
-, 1787; 1962,181190.
Eynatten, van
- familie - van Lichtenberg, 1748; 1911,40.
- familie - tot Neubourg, 1709; 1920,90.
- Christiaan van -, voogd en hoogschout van
Maastricht; 1890, 7; 1909, 65-69; 1918, 93; 1919, 57-58.
- Florentina van; testament, 1660; 1911, 88.
- Frans van - en Elisabeth van Hoemen; wapenkwartieren; 1920, 31.
- Frederik van -, heer van Gerdingen; overeenkomst met Bartel van Aust van St. Pieter i.v.m.
schade door mergelgroeven, 1629; 1911,30-31.
- Herman van; kruik te Raeren met diens wapen als
abt van Kornelimünster, 1620-1645; 1919,21.
- Hieronymus van; testament van -, deken van het
O.L. Vrouw kapittel te Maastricht, 1594; 1888,9-10.
- Ludovicus van - en Eva Maria Colijn van Beusdael, huwelijkscontract, 1642; 1911, 32; 1928, 37-38.
- Maria van; begrafenis te St. Geertruid, 1557; met
genealogische aantekeningen; 1911,77-88,85-87,94-96;

1912, 6-8.

- Maria van; grafsteen van - en Hendrik van Holzit, genaamd Oost tot Liebeek, over!. St. Geertruid, 1577; 1939,50-51.
EIJSDEN
- Kettelhof; laathof te Castert, 1723, 1740; 1879,174.
- rechtsspreuk op het titelblad van een schepenregister der bank van -, 1601; 1884,1028.
- Hendrik van den Broeck, schout van -, circa
1550; 1888, 98.
- abregé touchant les dîmes de Bruist-Eysden envoyé
à De Padborch, 1645; 1889,185.
- gemeentewapen van -; 1890, 8.
- veiligheidsmaatregelen genomen tegen vagebonden, 1750; 1901, 2-3.
- 'grensbeleiding' van -, 1448; 1902, 69.
- zilveren platen en toebehoren van de schutterij te
Oost; 1903, 64.
- Joh. Roosen, arts te -, over!. 1833; 1904,32.
- klokken voor de kerktoren te -, 1598; leveringscontracten met inleiding; 1907, 41-43.
- zegel van de schepenbank van Oost; 1909, 72.
- inbezitstelling van het kasteel -, 1619; 1912, 49.
- windrecht verschuldigd door de molenaar, 1569;
1927, SI.

- kasteel Oost te -; 1941,4-9.
- op den Berg?; 1946, 18.
- maastol te - en een Amsterdamse ijzerkoper ,
1566; 1955, 43-50, 145-146.
Eyssen, familie; grafsteen te Sint Pieter; 1939, 59-60.

-FFabre d'Eglantine, toneelspeler te Maastricht; 1883,
917-918.

Fabritius, Jacobus; boedelbeschrijving ten sterfhuize
van -, pastoor te Kerkrade, 1609; 1918,20-23.
Fallois, familie van; bewijzen van adeldom; 1902, 37.
Farzijn, Jacobus; pater -, over!. 1633, geestelijk
leidsman van Elisabeth Strouven; 1942, 91-92.
Febre, N. la; Roermondse klokkengieter over!. 1723;
1893, 44.

Fermin, Philippe, 1730-1813; biografische en bibliografische bijzonderheden; 1885,1097,1112; 1909,55-56.
Ferre, Leandre de -, glasblazer te Wijk-Maastricht,
1671; 1911,15.
Feuten, Petrus Franciscus Jos; portret van -, kanunnik van St. Servaas; verwantschap met A. Brandts,
kanunnik van St. Servaas, en H. Op den Oordt, secretaris te Venlo; 1937; 49-52.
Fey, Clara; en de criminele politie van Maastricht,

30

Fey, Clara

1840; 1937,22-23.
Fineau, Albert; grafschrift van -, pastoor van St.
Mathias tot Sint Katharina te Maastricht, 1758;
1888,27.

Flament, A.J.A.; 25 jaar rijksarchivaris in Limburg;
1918, 57-58.

Flemingh
- Willem Frans van -, 1690; heer van Swolgen;
1900,4.

- familie uit Horst; 1930, 64.
flitsboer; zie spelen.
folklore
- dopen, trouwen en begraven in Limburg, 16e
eeuw; 1879, 3-4.
- het 'cockerellen-spel' te Utrecht in de 15e eeuw;
spel met drijftol; 1879, 20.
- dopen, trouwen en begraven te Venlo, 1379; 1879,
28.

- spreekwoorden en volksuitdrukkingen te Blitterswijck en omstreken; 1879, 63-64, 67-68, 71, 74-75.
- maaltijden bij overlijden in Limburg, 1817; 1879,
65-66.

- kinderliedjes in dialect te Sittard; 1879, 156.
- Sittardse boerenregels in het taaleigen; 1879, 192;
1880, 268.

- het meyzetten; 1880,267.
- bedelschildjes te Venlo, 1553; 1880, 288.
- papenvastenavond te Weert, 16e eeuw; 1880, 315.
- uitdrukking 'raesende maandag' (vastenavondmaandag); 1880,315-316,324.
- zwaarddansen in processies tijdens de middeleeuwen; 1880, 324.
- Sint Maartensfeesten; 1880, 383-384.
- hazardspelen in 1804; rapport van de prefect van
het departement van de Nedermaas; 1881, 418-419.
- het papegaaischieten te Venlo; 1881,465-466.
- betekenis van het woord 'meritskensdans' te Venlo; 1881, 512, 520.
- notendag te Susteren; volksoverlevering; 1881, 588.
- de eerste mei te Schinnen, 1664; 1882, 670-671.
- huilbier, folklore, volksgebruik; 1886,35.
- vastenavond in de school te Afferden in 1720;
1887, 130-131.

- weersvoorspellingen op de dag van St. Paulus de
kluizenaar, 15 januari; 1887,132.
- een oud Duits versje over het komen en verdwijnen
van de houtsnippen; 1887, 132.
- vierenveertig voortekens van regen; uit een oud
boek overgenomen; 1889, 197.
- de Tellsage in het Limburgse dorp Elsloo; 1890,2-3.
- hoe men de huisdieren in Zuid-Limburg aan-

spreekt; 1890, 42.
- Kerst-, Driekoningen- en Nieuwjaars1iedjes te
Maastricht (dialect); 1890, 82.
- verklaring van het woord 'kamer'-schieten; 1890,
92.

- zeden en gebruiken te Neeritter; 1891, 127, 131, 134136, 139-140, 177-179, 183.

- de baard en zijn geschiedenis; 1893, 42-44.
- rozentreder van Venlo, kermisartiest, 16e eeuw;
1899, 92.

- een oud gebruik betr. een 'spotpaard' te Maastricht, 1564; 1909, 80.
- Sint Gregoriusfeest te Linne; 1914,7.
- oud liedje van St. Dominicus vastendag, circa
1700; 1918, 39-40.
- Limburgse -; 1923,71-72.
- drakespelen te Swalmen en Heel; 1929, 11-12.
- over oude hoefijzers; 1929, 2-3, 32.
- 'verloskunde en kindersterfte in Limburg, -, geschiedenis, heden' (boekbespr.); 1930, 43.
- martelgans; folkloristisch gebruik; 1931,65-68,56-57,
66; 1934, 43.

- het veelvuldig gebruik van de rode kleur; een folkloristische belichting; 1936, 7-8.
- de 'lijkweg' te Houthem; 1941, 31.
- de draak valt de Sacramentsprocessie van Swalmen
(en Beesel) aan; 1978, 123-124.
- van bakken en bakhuizen op het platteland; 1978,
173-176.

- waar werd de draak voor het eerst gestoken, in
Beesel of in Swalmen?; 1979,163-166.
- aristocratische begrafenissen; 1981, 61.
Folleville, Louis baron de - te Venray, overl. 1816;
1885, 1121-1123.

fonteinen
- van Venlo; 1879,157-158,188,196; 1880-345.
- van Tongeren; 1880, 314-315.
- in de Dor te Gronsveld; 1886, 102-103.
- St. Servaasfontein op het Vrijthof te Maastricht;
1888,69-71,73-75,77-79; 1934,3-5,13-16,31-34,37-42.

FOSSA EUGENIANA
- aartshertogin Isabella bezichtigt de -, 1627; 1879,
30-31.
- ; 1981, 184-185.

Fosseroul, Servatius de; jubeldicht op -, kanunnik
en cantor van het kapittel van O.L. Vrouw te
Maastricht; 1909, 43-45.
Francisci, Elisabeth; een stichting in het Beggaardenklooster te Maastricht, 1673; 1930,51.
Franciscus Xaverius; feest te Roermond in 1622 ter
gelegenheid van de heiligverklari
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Franciscus Xaverius
van Loyola en -; 1957, 11-17.
Franck, J.; aanstelling tot stadhouder van het laathof
'die Cuilenburger carte' onder Simpelveld, 1769;
1908, 16.

Franken; kerstening en vestiging in de Frankische tijd
tussen Maas en Rijn; 1961, 151-160, 169-178.
Frankenberg, kardinaal; deportatie van - en zijn
komst te Roermond en Venlo, 1797; 1888,17-18.
Franquinet, A.J.; ruiling van grondgebied in de landen van Overmaze; memorie van -, hoogdrost
van Dalhem, 1771; 1891,130-131.
Frans 11, keizer; te Sittard, 1794; 1879, 15-16.
Franssen, Jos. Leon.; een lofdicht op de professie van
- in het kruisherenklooster te Maastricht, 1744;
1906, 33-34.

Fremie, Joh., klokkegieter te Weert, 1705; 1929,3.
Fridt, Jean -, Louis Henri; musici te Maastricht, 1ge
eeuw; 1970, 55-58.
Fritsen, firma; klokken in Limburg, gegoten door de
firma's Petit en Petit & - te Aarle-Rixtel; 1890,84,
103.

Fürstenberg, Clemens Lotharius baron van; lied op de
inhuldiging van - te Horst, 1755; 1901, 73-74.

-G-

Geldulfus; het grafkruis van -, proost van het St.
Servaaskapittel te Maastricht, lle eeuw; 1904, 7-8.
Geleen, Chris ti aan van; een onbekende Maastrichtenaar, geneesheer van koning Karel 11 van Spanje;
1638-1710; 1907, 1-5.

GELEEN
- Romeinse oudheden te -; 1882,804.
- aantekeningen betreffende - door Johan Bollen
1676-1678; 1884,1032.
- reglement van de schutterij van de jonggezellen te
-, opgericht 1710; 1886, 61-63.
- gemeentewapen van -; 1889, 121-122,
- gouden spreuken op het titelblad van een schepenregister van -, 1550-1566; 1894,4.
- inkwartiering van Hannoverse troepen in 1716;
1899, 19.

- aantekeningen betreffende Op-Geleen; 1906, 24.
- benoeming van Nic. Frans Jos. Strens tot drossaard van het graafschap -, 1784; 1909, 69-70.
- zilver van de schutterij; 1909,78-79.
- bijdrage tot de plaatsbeschrijving van de schepenbank van -; 1911, 33-35.
- inwoners van het graafschap in vreemde krijgsdienst, 1769; 1918,95-96.
- verkoop van gemeentegrond voor een school te -,
1617; 1919,3-4.
- kosten van inkwartieringen te - in 1746 en 1747;
1921,18-20.

Gadet, J .A.; landdeken te Susteren; kerkvisitatie te
Papenhoven, 1681; 1905, 95-96.
Gallas- Matthias; overl. 1647; 1888, 38.
Gambrinus; 1894, 67, 69-70, 75.
GANGELT; plundering van -, 1636; 1879,52.
Gansmald, Henricus; studiebeurs van -, pastoor te
Wankum bij Venlo; stichtingsbrief, 1638; 1891,150151; 1938, 32.

geelgieter; Venlose - familie Potgieters; 1949, 81-83.
Geerdingen, Servatius van
- de Maastrichtse schilder -; 1888, 4.
- Asynus ad lyram; handschrift; 1920,47.
GELDER; zie GELRE.
GELDERN (stad en ambt)
- een minder prettige vastenavond voor het eerste
Franse bestuur te -, 1795; 1891, 133-134, 138.
- lijst van verpachtingen van goederen van de
kloosters in het voormalig ambt -, 1803; 1898,
14-15.

- aantekeningen betreffende -, 1749-1750; 1899,
41-42.

- de Vlaamse beweging in -, 1866; 1977,62-63.
- Gomar François de Grandvillers; generaal en kommandant der stad -; 1924, 7.
Geldrop, Henricus van -, 1636-1685; 1938,56-57.

- Jan Maes, kapelaan te - en zijn processen, 16201650; 1926,26-27,43-44.
- archivalia over - in het kasteel te Beloeil; 1928, 34.
- oud huis te - en middeleeuwse straten; 1943,46-48.
- waar is de Romeinse villa?; 1948,89-91.
- een boomkwekerij te - circa 1650; 1950,29.
- een statistiek van - omstreeks 1688; 1951,42.
- 'Gedenkboek -' (boekbespr.); 1952, 45-46.
- het haardvuur als rechtssymbool, schepenakte,
1638; 1957, 69-70.
- de datering van de verkoopakte der heerlijkheid
-, 1558; 1957,114.
- 'de kluis van Krawinkel, oudste ziekenhuis van-'
(boekbespr.); 1976, 101-102.
GELUK
- diefstal te -, 1747; 1886,79.
- oude Limburgse versjes uit een cijnsregister van
-, 1474; 1891, 177.
Geloes
- Etienne de -, voorgesteld als huldebrenger aan Karel V bij zijn bezoek aan Maastricht, 1551; 1906, 8.
- Marie Thérèse de - d' Eysden, 1737-1767; kwartierstaat; 1907,60-61.
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Gelre (familie)

Gelre (familie)
- Geldern-Egmond, graaf van -; 1890,89.
- een onbeschaamde brief van Diederik van -, heer
van Arcen, aan het hof van Gelre over de handelwijze van zijn vrouw, 1564; 1919, 39-40.
Gelre (hertogen)
- vorstelijk geschenk van een zilveren beker door
Venlo aan hertog Adolf van -, 1452; 1880,371.
- dading tussen de hertog van - en de heer van Born,
l386; 1881,424.
- portret van kerkboek van Elisabeth van Egmond, de
laatste hertogin van - uit het huis Egmond, overl.
1572; 1883,898.
- privilege geschonken aan het ambt Kessel door Arnold, hertog van Gulik en -, 1423; 1897,42-43.
- een vee de- of ontzegbrief aan hertog Adolf van door leenmannen uit het Overkwartier, 1466; 1899,
83-84.

- wapen van Otto Il, graaf van -, 1247; 1914, 13.
- huldiging van hertog Adolf van - te Roermond,
1469; 1918, 78.
- Catharina van Bourbon, hertogin van -, 14631469; 1952,70-74.
GELRE (hertogdom)
- drie straatliederen betreffende de Gelderse erfopvolgingsstrijd, 1542-1543; 1880, 277-278, 281-282,
285-286.

- munten en muntvondsten in het hertogdom - in de
15e en 16e eeuw; 1898,10-11,13-14.
- convocatie tot de Gelderse landdag, 1584; 1899,
14-15.

- grensscheiding tussen - en Horn, 1525; 1920,44.
- 'de oorsprong van Limburg en -' (boekbespr.);
1939, 20-21.

- Streitigkeiten zwischen Geldern und Heinsberg; Regesten von Urkunden, 1276-1277, mit einer Einleitung; 1939,63-65.
- Brabant verkreeg in 1231 niet Roda ('s- Hertogenrade) doch Roda (St. Oedenrode) van -; 1962,129-132.
- Gelderse ministerialen in dienst van Gulik; eerste
helft van de 14e eeuw; 1978,164-172.
GELRE (overkwartier)
- beleningen in het Pruisisch -, 1715-1747; 1879,
169-174.

- de gijzelaars uit het - op het kasteel van Sedan,
1668-1670; 1879,137-138,141-142.
- opdracht aan Ericius Puteanus om de geschiedenis
van het - te schrijven, 1618; 1879,39.
- aartshertogin Isabella bezoekt het - en bezichtigt
de Fossa Eugeniana, 1627; 1879,30-31.
- een blik op het - in 1568; 1880,348.

- oorlog tegen Frankrijk in 1672 en volgende jaren in
het -; 1880, 382-383, 389.
- volmachten bij verkoop van onroerend goed in het
-, 1607; 1880,272.
- schatting van -, 1547; 1880,272.
- de verdeling van het - bij de Vrede van Utrecht
(17l3) en het Barrièretractaat (1715); 1880,237-238,
241-242.

- alfabetische lijst der edelen die sedert 1555 tot bijwoning van de vergaderingen der Staten van het beschreven werden; 1881, 534-559 (passim).
- lombardiers in het -, l3e-14e eeuw; 1881,529-531.
- plakkaat van de Souvereine Raad van Gelre op een
besmettelijke ziekte onder het rundvee, 1757; 1895,
82-84.

- contributie in het Pruisisch -, lijst, 1757; 1896,71,
87-88,96; 1897,8, 12,20,32,39-40,43,47-48,51-52,55-56.

- aantekeningen betreffende het - op het schutblad
van een 14e eeuws getijdeboek; 1899,87-88.
- twee verordeningen van Maria Theresia en J oseph Il
over het aanwenden van de pijnbank en de tenuitvoerlegging van de doodstraf; 1899,56,64.
- een oud Gelders waterrecht, 1622; 1899, 1-3,5-8.
- Johan van den Bossche, syndicus der Staten, 1682;
1899, 84.

- verblijf van het Hof van Gelre van het Staats - te
Venlo, uit de raadsnotulen, 1754; 1900,89-91.
- kennisgeving namens de koning van Pruisen van de
inbezitneming van het Pruisisch -, 1713; 1900,47.
- vergoedingen van de leden van het Souverein Hof
van Gelre te Roermond, 1795; 1901,49-50.
- verordening tegen zigeuners in het -,1548; 1907,56.
- doorvoervergunningen in het Pruisisch - in 1769;
1911,64.

- advertentie betreffende levering van fourage in het
-, 1701; 1913,48.
- tuchtmaking in het -, 1561; huwelijksgoederenrecht; 1914, 95.
- 'de provincie Limburg, een Nederland gewest, grotendeels Gelders' (boekbespr.); 1919, 1.
- verklaring aangaande een grens bepaling tussen Gelre en Horn, 1525; 1920,44.
- collecten in het Pruisisch -; Blitterswijck, 1749;
Swolgen, 1768-1773; 1923,77.
- ambtenaren met bijbetrekkingen in het -, lijst
1680; 1926,49-52.
- bijzonderheden over Leonard van Stalbergen,
raadsheer van het Hof te Roermond; 1930,47.
- merkwaardig handschrift uit het -, 18e eeuw; 1930,
27-29.

- heksenprocessen in het -, speciaal te Venlo; 1936,
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Gelre (overkwartier)
3-4.

- 'Nederland en Opper-Gelre' (boekbespr.); 1948,
94-95.

- krachtproeven in het rechtsleven in het -; 1952,1-6,
22-25.

- banksluiten in het -; 1962, 169-176.
- de sociaal-economische toestand in het - onder de
aartshertogen, 1598-1621; 1971,63-70.
- samenstelling en organisatie van de Staten van het
-; 1980, 169-177.

gelucht; zie taalkunde.
genealogie
- getal van adellijke families in Nederland; 1885, 1120.
- registerboeck Laurens Noetstocks van pachten en
de renten beginnende 1564; uittreksels van genealogische aard; 1888,53.
- biografische aantekeningen ontleend aan oud bidprentjes van Sittardse families en uit de omstreken;
1903, 52, 55, 59, 63-64, 72.

- paspoorten en genealogisch onderzoek, 1799-1832;
1952, 14-15.

- onze achternamen; 1968,; 190-192.
- 'repertorium doop- trouw- en begraafregisters'
(boekbespr.); 1971,37-38.
geneesmiddelen; oude - in de Be eeuw; 1880,311-312.
GENERALITEITSLANDEN
- heeft de grondwet der Verenigde Nederlanden van
1814 ooit in Limburg gegolden?; 1921,89-93.
- de voormalige - in het tegenwoordige Limburg in
1814 en 1815; 1922,1-2,9-12.
GENNEP
- historische liederen betreffende - uit 1641; 1880,
386-388, 390-391.

- grafzerken in de Sint Martenskerk te -; 1891,
105-106.

- afbeeldingen en tekeningen van - door A.F. van
der Meulen, overl. 1690; in gobelins te Parijs; 1893,
4.

- magistraatspersonen en onderwijzers te - ,17941795; 1896,11.
- gemeentewapen; 1897,5.
- wederopbouw van het raadhuis, stadspoorten en torens te -; 1928, 56.
- pottenbakkerskunst te -, 17e-18e eeuw; 1926,69.
- 'honderd jaar dekenaat -' (boekbespr.); 1963,
191-192.

- geboorteplaats van St. Norbertus; 1965,65-78.
- historische gegevens betreffende de predikanten der
hervormde gemeente te -; 1970, 23-26.
- lenen van -, 1336; 1970, 45-50.
- het wapen van de nieuwe gemeente -; 1974,165-172.

- in kaart; 1975,49-56.
- Spaans licent op de Maas te - in 1637; 1981,103-113.
genster; zie taalkunde.
GENT
- onderschrift van een kruisbeeld te -; 1918,38.
- 'heiligen in het bisdom -' (boekbespr.); 1953,60.
geschiedbeoefening
- enige flaters op geschied- en oudheidkundig gebied
betreffende Limburg; 1890, 21-23.
- de belangstelling voor geschied- en oudheidkunde in
Limburg; 1907,34-35.
- beoefening van plaatselijke historie; 1930, 9-10.
- regels voor het uitgeven van historische bescheiden;
1930, 15.

- ideeën en opmerkingen over cultuurgeschiedenis
n.a. v. Friedrich Zoepfl: Deutsche Kulturgeschichte;
1930, 21-22.

- geschiedkundig congres van Luik; 1932,57-59.
- Duitse historiografie over Limburg; 1939, 1-5.
- voormalige historische eenheden binnen de grenzen
van de huidige provincie Limburg en de Limburgse
geschiedschrijving; 1948, 96.
- de betekenis en beoefening van regionale en interregionale geschiedenis; 1963, 67-81.
- Rooms en Romeins in de vaderlandse geschiedschrijving; 1964, 143-148.
- verslag van de 24e Arbeitstagung van het Institut für
geschichtliche Landeskunde der Rheinlande te
Bonn; 1966, 156-158.
- de Limburgse geschiedschrijving in 1968; 1969,28-30.
GEUL, langs de -; schetsen uit Limburg; 1886, 73-74,
88.

GEULLE
- toestand van -, 1673; 1881,554.
- en Uikhoven, Be eeuw; 1892, 48.
- aantekeningen in de katholieke kerkelijke registers
te -, 1650-1760; 1894,96.
- rijmpje in een protestants kerkelijk register te -,
1731; 1895,88.
- vergoedingen van gerechtspersonen in de 18e eeuw
te -; 1900,86-87.
- de leden van de schepenbank -, 18e eeuw; 1901,
93-94.

- verordening van de schepenbank van -, 1724, inzake presentiegeld; 1925, 62.
- aanstelling van Abraham Laviere als procureur aan
de schepenbank van -, 1723; 1926,3.
- schaking te -, 1514-1515; rekening; 1926,56-57.
- zegel van de schepenbank -; 1932,8.
- nogmaals pastoor Haeseck te -; 1939,51-55.
- Godefridus Vorsterman, pastoor van -, 1759; 1955,

34

Geulle

169-174.

- de bouw van het kasteel van -; 1965,91-93.
gewant; zie taalkunde.
gewantmakers; leube der - te Maastricht; 1920,90; 1935,
24.

geweermakers; te Venlo en Maastricht; 1905,64; 1937, 11.
gewichten; zie maten en gewichten.
GEYSTEREN
- zegels te -; 1879, 165-166.
- inschrift op een bij - in de Maas gevonden dolk;
1886, 88.

- grafstenen in de kerk te -; 1895, 41-42.
- de Sint Willibrorduskapel te -; 1896,81-84.
- de Sint Willibrordusfeesten te -; 1896, 85-86.
- Johan van Eyll, heer van -, 1502; 1900,4.
- bijdragen tot de geschiedenis van -; 1910,73-80.
- aantekeningen over de schilder meester Peter Roggen te -, 17e eeuw; 1919,58.
- ruïne van het kasteel -; 1959, 161-168.
gezondheidszorg
- badkuren in vroeger tijd; 1887,206-207.
- genootschap van moederlijke weldadigheid te
Maastricht, 1812-1840; 1929,65-66.
- de stadsvroedvrouw in vroeger tijden; 1935,66-67.
- 'de ontwikkeling van de pharmacie in Limburg gedurende de Franse tijd (1794-1814)' (boekbespr.);
1967, 93-94.

- - 'in Limburg; groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen, 1850-1940' (boekbespr.); 1980,
164.

Ghoor; familie van; 1879, 143, 160.
Gilissen
- Franciscus Antonius Lambertus; inhuldiging te
Maastricht van - als primus van Leuven, 1784;
1906, 2-3.

- Hendrik; Maastrichtenaar in het Benedictijnerklooster te Sint Truiden; 1905, 14-16.
Gils, P.J.M. van;
- mgr. dr. -, erelid van het genootschap; 1943, I.
- in memoriam -, ondervoorzitter van het genootschap; 1956,65-70.
- in piam praeceptoris memoriam; 1956,69-76.
Ginck, Hendrik van -, burgemeester van Venlo; 1926,
35.

glasbewerking; het glasbranden te Venray tussen 16401719; 1919,2-3.
glasblazers; te Maastricht, 1667; 1921, 14.
glaskunst
- inschriften op glas betr. Willem de Quade, hoogschout te Maastricht, 1718; 1884,1004.
- een zeldzaam Romeins flesje, gevonden te Roer-

mond; 1922, 25.
- de geribde millefiori drinkbeker van St. Servaas in
Maastricht; 1976, 75-80.
glasschilder kunst
- geschilderd venster in de kerk van de Waalse gemeente te Maastricht, 1681; 1885,1116.
- geschilderde ramen in het Minderbroedersklooster
te Venray, 1653; 1893,94-95.
- het verdwijnen van de gebrandschilderde 18e eeuwse ruiten op de pastorie te Venray; 1905,30.
Glen, Oda van -, grafschrift, 1668; 1911,15-16.
GOCH; abdis Anna Gertr. Gijsenberg van het adellijk
klooster 's Gravendaal te -; 1718; 1908, 80.
Godding, familie; 1932,56-57.
Godfried, voogd van Maastricht, 13e eeuw; 1895, 82.
godshaller; zie taalkunde.
goede; zie taalkunde.
Golt, Christianus; prior van het kruisherenklooster St.
Agatha bij Cuyck, afkomstig uit Venlo, over!. 1739;
1933,49-51.

Goltzius, Hubert; gravure van -; 1886, 98.
Gondulfus, grafzerk van de H. - in de Sint Servaaskerk te Maastricht; 1890,9-10.
Goossens, J.W.H.
- in memoriam dr.; 1933,61-62.
- kwartierstaat; 1969, 57-60.
goud- en zilversmeden
- het voormalig ambacht van - te Maastricht; 1910,910,22-23,25-29,33-34,41-43,49-51,57.

- te Maastricht, 1359-1786; 1918,55-56; 1919,88.
- inventaris der gereedschappen toebehorende aan
Hendrik Leunis, te Maastricht, 1737; met genealogische aantekeningen; 1919, 11-13.
- te Maastricht, 1532-1753; 1922,70.
- te Maastricht; 1925,3.
- te Venlo; 1936,46-48.
- Frederik Wery en zijn gezin; 1960,85-93.
- familie Clingenborch te Venlo; 1969,17-20.
Graafland, jhr. Robert; over!. 1940; 1956,169-174.
graanprijzen; te Maastricht, 1600-1749; 1932,67.
Gradus, Philippus - en zijn familie (Echt); 1924,42.
grafschriften
- ontcijfering van een -; flaters op geschied- en oudheidkundig gebied betreffende Limburg; 1890,21-23.
- receuilles faict en Arthois, en Haynaut, Brabant, en
Liège et chemin de Coulogne; verzameling -; 1928,
23.

- van Limburgers en personen tot Limburg in betrekking staande, ontleend aan Franc. Sweertius' Selectae christiani orb is deliciae; 1887, 135-136.
- met biografische aantekeningen uit Nederlands- en
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grafschriften

Belgisch Limburg en de provincie Luik; 1903, 10,2526,71-72; 1904, 11-14,60-62,79-80,84-86,91-93; 1905, 12-14,
31-32,42-44,60-61,77-79,93-95.

GRANDVILLE; vergeving van het meierambt te door het St. Servaaskapittel te Maastricht, 1494;
1920,42-43.

Grandvillers, Gomar François de -, generaal en commandant der stad Geldern; 1924,7.
GRATHEM
- torenklok te -, 1794; 1895,3,23.
- wapens en inschriften te -, met aantekeningen;
1909, 83-86.

- de broederschap of schutterij van Sint Severinus te
-; 1919,50-53.

- het geslacht de Borman te -; 1926, 54.
GRA VE; doortocht en inkwartiering van Spaanse troepen in het land van Kessel bij het beleg van -, 1586;
1880, 293-294.

Graven
- studiebeurs -, 1780; 1928, 68.
- W.J.H.; Venlonaar, over!. 1896, beschermer van
het leven van paus Pius IX; 1900,27-28.
's-GRA VENHAGE
- reis van advocaat Belgens van Maastricht naar -,
1645; 1879,70-72,73-74.
- schaking van een jongedame Catharina van Orleans
te -, 1664; 1883,928; 1884,929.
- bijzonderheden omtrent de prijs van schilderijen
van Haagse schilders op het einde van de 18e eeuw;
1902, 54-55.

's-GRA VENVOEREN
- pachtcontract betreffende de Hof Snauwersberg,
1623; 1922,52-54.
- kerk van - in de 16e-17e eeuw; 1956,45-48; 1957,51-58.
- papiermolen te Schophem; 1955,147-149; 1957,79-82.
graveur
- Philipe du Cloux van Maastricht, 1663-1737; 1884,
948.

- de gebroeders Wiener; 1892, 96.
- afkomst van A.M.J. en J.J. van Baerll; 1950,26-29.
Greffraedt, Johan van; Venlose schepen - en zijn familie, 1521- einde 16e eeuw; 1939,65-66.
Gregorius, Sint - verering; gebruik te Linne; 1914,7.
'grenspalen in Nederland' (boekbespr.); 1979, 193-194.
grenzen; gemeente - in vroegere eeuwen; 1969,62-63.
GREVENBICHT
- statistische gegevens over -, 1801; 1879,100.
- grafschrift te Born van een schout van -, 1713;
1880, 220.

- inzegening van de voormalige kerk van
Papenhoven--, 1776; 1909,96.
- Romeinse wegen te -; 1928, 15.
- Heinsberg; 1944/45, 13-20.
Groen, Theod.; werken van -, predikant te Maastricht, circa 1642; 1918, 23.
Groenen, J.A.H.; 1913,89-90.
Groesbeek
- Anna van -, over!. 1612; 1914,22-23.
- Gerard van -, bisschop van Luik en Catharina van
Bronckhorst-Batenburg, 1568; met twee bijlagen;
1943, 22-3l.

- Willem van -, kanunnik van Sint Servaas en zijn
familie; 1930,45.
Groesdonck, Alart van -; 1880,369.
grondnamen; zie toponymen.
Gronsfeldt-Diepenbroich, familie -; 1906,49; 1907, 2l.
Gronsveld, Lodewijk van -, stichter van een vicarie te
Würzburg in 1323; 1887,192.
GRONSVELD
- grens tussen - en Eckelrade, 1749; 1879, 143-144.
- klaagschrift uit 1709 uit - tegen de ingezetenen van
Maastricht m.b.t. oorlogslasten; 1880,307-308.
- sauvegardebrief voor - tegen de troepen van Condé, 1657; 1883,875-876.
- ontdekking van oude munten te -; 1883, 92l.
- kinderliederen te -; 1885, 1060.
- Belgische vrijwilligers te - in 1830; 1886, 34.
- fontein in de Dor te -; 1886, 102-103.
- het gemeentezegel van -; 1887,165.
- geschiedenis 14e eeuw; 1893,87.
- verordening voor de nachtwacht in het graafschap
-, 1786; 1901,53-54.
- memoriaal van Backers te - (genealogie); 1909,
46-47.

- valsmunterij te -, 1564; 1919,59-60.
- moordkruis te -, 1814; 1928,32.
- windmolen van -; 1938, 22.
- verzet en sabotage te - tijdens de Franse bezetting,
1794-1814; 1947,21-22.
- grafkelder van de familie Bronckhorst-Batenburg
in het koor van de kerk te -; 1948,5-7.
- tempora mutantur (veroordeling wegens sodomie),
1617; 1969,183-186.
- de wonderdoener Marcus van Aviano te -, 1681;
1970, 181-186.

- perikelen rond een pastoors benoeming te -, 1791
en 1798; 1977,143-158.
Grootenc1aes, Laurens; gaat in het Benedictijnerklooster te St. Truiden; 1905, 14-16.
grote, alde; zie munten.

- muntvondst te -; 1890,55.
- 16e eeuws graf te -; 1900,11-12.
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Groulart, Steven

Groulart, Steven; aanstelling tot plaatsvervangend
hoogschout van het Brabants hooggerecht te
Maastricht; 1662; 1918, 48.
Grouwels, Joannes Stephanus; blijde tol van verschulde liefde aan den zeereerw. heer -, pastoor
van het kanton Meerssen (gedicht), 1818; 1905,
45-47.

GRUBBENVORST
- zegels te -; 1879, 165-166.
- schouten, schepenen en leenmannen van -, 15e16e eeuw; 1880, 357-358.
- heren van - vóór 1311; 1882, 628.
- bijdrage tot de geschiedenis van -; 1882,641; 1890,
65-67.

- de Mariacollen in België en hun klooster te
1892, 34-35, 38.

- zegel van Frederik van den Bergh, heer van
1359; 1900, 24.
- gegevens uit een transportregister , 1724-1772; 1904,
24.

- schouten en secretarissen van -, 1649-1784; 1909,
12-13.

- pastoors van -, 1517-1809; 1909,47-48.
- aantekeningen betreffende -; 1919, 76.
- overgang van de halve heerlijkheid - in 1515;
1920, 11.

- de hoeve 't Cleijn Hambroeck, vermoedelijk onder
- en het huis de Steeg, 1646; 1920,77,90-91; 1928,
69-70.

- belening van de baronie van Lottum en van de halve heerlijkheid van -, 1627; 1926, 52.
- reclame tegen de aanslag in de belastingen door de
pastoor van -, 1608; 1928,39.
- gemeentewapen van -; 1931,62.
- adellijk geslacht Van Haeren te -; 1947,89-92.
GRUITRODE; kommanderij; 1886,65-66,75.
Grupello, Gabriel de
- studiebeurs ten gunste van de nakomelingen van
-, over!. te Kerkrade, 1730; 1928, 38.
- kruisbeeld van - te Sint Truiden; 1953,92.
Gruysdonck, Alardus van; een drietal 'officiales foranei in consiliis Cuykensi et Kesselensi, in de 15e en
begin 16e eeuw; 1928, 51-52.
Gruyters, Maria; vers op een honderdjarige - te
Maaseik, 1743; 1896,25-27.
Grijse, Marg. Elis. de; grafsteen van -, over!. 1658
te Maastricht; 1879, 7.
Gubbels, familie; 1915, 91.
Guichenon de Chastillon; de Groethof te Venlo en
zijn bewoners uit de familie -; 1920, 83-85.
Guilhelmi, Johannes Georgius; 1880,216.

Gulick, Johannes van; een Limburger in kerkelijke
bediening te Wenen, circa 1700; 1885,1044.
GULIK (hertogdom)
- het privilege de non arrestando van de Gulikse onderdanen; Sittard, 1637; 1879, 56.
- iets over de erfopvolgingsstrijd in Gulik-Berg, begin 17e eeuw; 1880, 229-230, 233-234.
- Elsloo, een Guliks leen, 1329; 1882,655-656.
- de banmaalmolen van de hertog van - te Sittard;
1892,51; 1893,2-3.

- vervoer van klei uit de Gulikse hei via Beesel naar
Holland, 1775-1784; 1956, 91-92.
- Gelderse ministerialen in dienst van - in de eerste
helft van de 14e eeuw; 1978,164-172.
GULIK (stad); toneelvoorstelling van de studenten in
het Collegium Albertinum van de Jezuïeten te -,
1767 en 1769; 1906, 75-77, 82-84, 89-92; 1907, 65-68.
GULP; wandeling in het - dal op een schone lentemorgen; impressies; 1910, 67-68.
Gulpen, van
- Christ. -, 1689; 1895, 72.
- Phi!. Wilh.; levensbijzonderheden over de schrijver; 1903, 32.
- Anna Jos.; genealogie van -, gehuwd met D.J.J.
graaf du Chastel de la Howarderies, over!. 1749;
1906, 56.

- Catharina Magdalena de - de W odemont; testament, 1663; 1912,24.
GULPEN
- het kasteel Neubourg te -; 1879, 106-107; 1901,29-30;
1907, 28; 1928, 14.

- bundergetal en rekening van de bank -; 1881,503.
- bezoek aan -; 1883, 829-831.
- archeologische wandeling door -; 1884, 1013.
- gemeentewapen; 1889, 149-151.
- eedsformulieren bij de schepenbank van -, 1661;
1890, 69.

- (toren)uurwerk te -; 1895, 23.
- de kerk van - tijdens het simultaneum, 1771;
1899, 34-35.

- benoeming van een veldbode, 1774; 1900, 84.
- aanstelling van Godfried Vilvoye tot stadhouder
van de grondheerlijkheid Neubourg, 1743; 1901,25.
- verkoop van o.a. de heerlijkheden en Margraten,
1713, 1716, 1769; 1901,29-30; 1907,28.
- aanstelling van een 'churmeister' te -, 1743; 1906,
72.

- aanstelling van een schout, 1572, 1771; 1907,8; 1908,
32.

- protest van de pastoor van - tegen de handelwijze
van de rentmeester der Staten-Generaal, 1654;
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Gulpen

66.

1911,63-64.

- vrolijke bankvergadering te -, 1754, rekening;
1920, 42.

- aanvraag tot verloting van de heerlijkheid Neubourg, - en Margraten in 1713; 1920,45.
- kasteel Groenendael; 1922, 88, 64.
- het St. Catharinabeneficie te -; 1924, 41-42.
- de heerstraat Maastricht-Aken in 1475 te -; 1925,
17.

- pastoors van -; 1926, 5-7; 1931, 35; 1936, 22-23.
- de zgn. Hollandse of St. Meertenskermis te
1778; 1929,56-58.
- kolenmijn te -; 1930, 33.
- slot- en huiskapellen te -; 1931, 19-20.
- kasteel Karstfelt; 1938, 40-41, 67-68; 1939, 60.
- reiziger te - overleden, 18e eeuw; 1942, 80.
- spoken te - in 1725; 1955, 53-54.
Gijselaars, familie; 1914, 31-32.
Gijsenberg, Anna Gertrudis, abdis van 's-Gravendaal
bij Goch, 1718; 1908,80.

-HHaagen, Joris van der -; tekeningen van Maastricht;
1915,24.

haardstenen
- ; 1964, 41-58.

- pauw of pelikaan; 1964, 125-128.
Haas, Aad de; de muurschilderingen en kruisweg van
- in Wahlwiller; 1947, 93.
Habets
- Joan. Jos.; benoeming tot lid van het Historisch
Genootschap in het land van Gelder en benoeming
tot lid van de Nederlandse Academie van Wetenschappen; 1880, 309.
- Joan. Jos.; in memoriam, lijkrede en necrologie;
1893, 53-64.

- dagboek van pastoor Jos -; 1980, 109-111, 165-168,
215-218.

- Joan. Jos.; autobiografie van -; 1981,219-224.
- Mathias; priester en beneficiant van de St. Servaaskerk te Maastricht; stichter van een beurs;
1886, 9-1l.

- Winandus; benoeming tot substituut-griffier van
Oostenrijks Valkenburg, 1754; 1899, 90-91.
haefstoot; 1929, 61-62.
HAELEN
- kijkje in een oud rekenboek betreffende het huis
Aldenghoor, 1502-1509; 1879,121-122.
- Nunhem en het kasteel Aldenghoor; 1890,78.
- een zegelstempel van de schepenbank van -; 1930,

- adellijk geslacht van Haeren te -; 1947, 89-92.
Haen, de
- familie uit Horst; 1930, 64; 1931, 12.
- bezitters van het goed Nieuwenbroeck te Beesel uit
het geslacht -; 1946, 36-40.
Haeren, van; adellijk geslacht - te Grubbenvorst,
Blerick, Haelen, Neeritter; 1947, 89-92.
Haes, Petrus; lofdicht op -, predikheer te Maastricht, 1761; 1912, 180.
Haeseck, pastoor te Geulle; 1939, 51-55.
Haex
- David; biografische gegevens; 1929, 35.
- Jos; schrijven aan de magistraat van Weert, 1792;
1893, 14-15.

Hagelsteen, Bernard, postmeester te Maastricht,
1763; 1919, 94.
Halbeke, Heinric van -, voogd van Echt; 1934,27.
Ham, Joanna van -, priorin van Keizersbosch onder
Neer; 1884, lO21.
Hamerstede, Jan van -; geschrift van Thom. Lenaarts tegen -, predikant te Maastricht; 1925, 48.
HAMONT; 'gedenkboek Sint Laurentiuskerk te -,
1904-1954'; (boekbespr.); 1955,55-56.
handschriften
- 'det's van Onzer Vrouwen en de geliet hare eene
wingart reven,' 14e eeuws - uit het St. Andriesklooster te Maastricht; 1880, 205-207.
- tentoonstelling van oude - te Luik; 1881, 545-546.
- twee - uit de 15e eeuw; 1886, 1-2.
- van Johan van Hocsem, 1341; 1886,28.
- uit het klooster Mariendael te Venlo; 1892,26.
- door J. Boonen; 1893, 33-34.
- een Leuvens - met aantekeningen over Buggenum, 15e eeuw; 1894,69.
- twee Limburgse - uit Venray en Maastricht; 1898,
45-46.

- 'De exordio et vetustate Traiecti ad Mosam ante
nat. Christi 565 vel circiter,' bewijs van copiëring;
1901, 81-82.

- 'Asinus ad Lyram,' - van Servatius van Geerdingen; 1920,47.
- uit het Overkwartier van Gelder, 18e eeuw; 1930,
27-29.

- uit de Munsterabdij te Roermond; 1934, 48.
- Scemate Longobardino in de Annales Rodenses;
1938, 25-27.

- 'De taalschat van het Limburgsche leven van J ezus'(boekbespr.); 1939, 22.
- veranderde appreciatie van de waarde van een oud
- der abdij Thorn; 1946, 27.
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handschriften

- der Annales Rodenses terug in Limburg; 1949,
69-72.

- Maastrichts gebedenboekje van 1555; 1950,3l.
- de 'dedicatie' van het evangeliarium van Susteren;
1951, 65-68.

- onbekend - uit het klooster Jerusalem (Venray) te
Tongerlo in België; 1968, 121-122.
- een gebedenboek van Elisabeth van Bijlandt, geboren Schenck van Nijdeggen, vrouwe van Well, circa 1495; 1973, 65-74.
Hanerou, A.; een charter verzameling van -, proost
van St. Servaas te Maastricht, 15e eeuw; 1943,14-15.
Hannoverse troepen; inkwartiering van - 1716; 1899,
19.

Happart
- Maria; testamentaire beschikking van - te Maastricht, 1663; 1912,32.
- Olof; aangesteld tot schout van Bemelen en meier
van Veldwezelt, 1441; 1926,4.
Hardenberg, H.; in memoriam; 1976, 107-109.
Hardenraedt, Jurgen van; schepengetuigenis omtrent
een schilderij op het kasteel Berckt en een zerk in
de kerk te Baarlo met beeltenis en wapen van -,
1772; 1896, 13, 25.
Haren, van
- familie, 1335; 1901, 2.
- geslacht; 1951, 68-69.
Harsvelt; familie van; 1912,48.
Hasselholt(z), familie van; 1883,854-855; 1927,40-42; 1928,
7.

Hasselt, H.P.A. van; in memoriam; 1905,40.
HASSELT
- poorterschap en vrijheid van - aan dorpen verleend, 1492; 1879, 83-84.
- kinderspel 'flitsboer' te -; 1880, 246.
- gezang op het feest van de verjaardag van Napoleon's kroning en overwinning bij Austerlitz (1805)
te -; 1884, 96l.
HASSUM; geschiedenis; 1895, 49-50.
Haven, Petrus van der; pastoor van de St. Nicolaaskerk te Maastricht; 1894, 8.
HAVERT
- merkwaardige gedenkpenning van de wederdopers
te -, 17e eeuw; 1881, 485-486.
- oude monumenten in het correctiegebied, Millen,
Tuddern en -; 1949, 48.
Hay, de la
- over de afkomst van de familie - in ZuidLimburg; 1927,16-17.
- familie; 1928, 53; 1929, 20.
- Mathijs; 1930, 39; 1932, 33.

Hayen, Arent; begenadiging in 1783; 1929, 56.
hazardspelen; in 1804; rapport van de prefect van het
departement van de Nedermaas; 1881,418-419.
Hechtermans, Henricus; collecte voor de bevrijding
van de missionaris - uit zijn gevangenschap te Algiers, 1670; 1922, 3.
Hecke, pastoor van - te Venlo, 1705-1717; 1900,70.
HEDISMAMALACHA; dorp bij Tongeren, 7e
eeuws?; 1881,544.
Heeck, Gerard van; testament van -, leerlooier te
Maastricht, 1474; 1900, 37-40.
HEEL EN PANHEEL
- kasteel Ensebroek; 1882, 661-662, 665-666, 669-670, 675.
- Catualium; de mansio langs de Romeinse weg
Tongeren-Nijmegen (Katert); 1889, 193-195.
- een grafsteen van de familie Vogels in de kerk van
-; 1901,94.

- wapens en inschriften, te -; 1909, 83-86.
- drakespelen te Swalmen en -; 1929, 11-12.
- quadrangulatiesporen (Romeinse landmeting) in
de omgeving van -; 1974, 28-3l.
- geschil over de rechtsmacht over Poll en Panheel,
1527; 1880, 262-263.
HEER
- historische wandelingen om Maastricht; -; 1880,
366-375.

- bronzen drievoet van de villa te Backerbosch; 1880,
245-246.

- spreuken op het schutblad van een schepenregister,
1448-1454; 1887,132.
- het castrurn van het St. Servaaskapittel te -; met
huurovereenkomst, 1686; 1889, 141-142.
- gemeentewapen; 1889, 149-15l.
- jaargeding in het dorp -, 1557; 1915,96.
- secretaris te -, 16e eeuw; 1919,16.
- schouten, schepenen en secretarissen van -, 13441795; 1919, 22-23, 26-28, 36-37, 47-48.
- de kerk te -; ordonnantie i.V.m. de herbouw,
1579; 1919, 40.
- geschiedenis van de jaren 1660-1672; 1922,33-37,5761,65-68,82-86,90-93.

- overeenkomst tussen de kapittels van St. Servaas
en O.L. Vrouw te Maastricht over een boom als
grensteken tussen de jurisdicties van Bemelen en
-; 1923,78.

- 'Geschiedenis van -' (boekbespr.); 1959, 26-28.
Heere
- Gerardus van; rekening van uitgaven gedaan door
de uitvoerders van het testament van -, 1394;
1881, 437-438.

- Lucas de; de Maaseiker schilderschool; 1881,
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1934, 19-22, 28-31; 1936, 13-18.

Heere

526-527 .

's-HEERENBERG; geschiedenis; 1893,91.
HEERLEN
- vondsten van Romeins aardewerk te -; 1879,57.
- storm te -, 1606; 1879, 168.
- schouw van wegen, waterlopen en grenzen; 1879,
181-182.

- kleine trouwgeschiedenis uit het trouwboek van de
predikant te -,1749; incident n.a.v. een huwelijk;
1880, 315.

- iets over Musschenbroek bij -; 1881,602-603.
- Sint Nicolaas; gelegenheidsgedicht n.a.v. het ontbreken van tramverbindingen van en naar; 1884,
1032.

- volksrijmpjes in het dialect van Heerlerheide; 1885,
1124.

- de Maastrichtenaar Cleuter die in 1661 met een
bende - bezette; 1886, 88.
- nieuw gemeentewapen van -; 1888,26.
- geschiedenis, 13e eeuw; 1893, 91.
- muntvondst te -; 1895,57.
- Romeinse oven te -; 1898, 95-96.
- magistraat te -, 1762-1779; 1899,84.
- de herberg Drievogels bij -; 1909, 8.
- de spitsgracht om Coriovallum; 1919, 89-92; 1920,
36-39.

- Romeinse vondsten te -; vier zandstenenaskisten;
1920,51-57.

- adellijk huis Eyckholt, 1719; 1920,7.
- het zegel van de schepenbank; 1921, 20-21.
- Romeinse villa bij Meezenbroek; 1921, 56.
- schepenen te -, 17e eeuw; 1922,54.
- bezitters van het leen Ter Worm uit de geslachten
Van Wijlre en Van der Heijden genaamd Belderbusch; 1922, 61-64.
- stadhouder en leenmannen van de Keurkeulse
mankamer te -, 1571-1771; 1922,76-77.
- schepenbank van -, 15e-16e eeuw; 1922,87.
- geschiedenis van -; 1923, 21-23, 25-29, 64-66, 73-74;
1924,38-40,50-53,63-65; 1926,7,14-18,41-43; 1927, 39-40,
65-67; 1928, 18-21, 30-31, 42-44.

- wegwijzer te - in 1498; rekening; 1925, 29.
- 'de diepe del' in de Sterrebachsheide bij -; 1927,
25-27.

- dronkenschap en gevolgen te -; exploot, 15101511; 1927,5.
- een schaking te -; rekening 1478 en 1479; 1930,41.
- personaat te -; 1930, 64-65.
- Romeinse grafvondsten te -; 1931,30-31.
- Romeinse vondsten te -; 1932,6-8; 1933, 13-17,32-34,
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- verklaring van de Keurkeulse mankamer te - over
het erven van een stokleen, 1561; 1933,1-2.
- Wie - an Brabant kam; 1935, 27-30.
- een Romeinse wacht- of seintoren te -; 1935,45-47.
- belangrijke aanwinst voor het oud-archief; 1938,
61-62.

- de schutterij van Sint Sebastianus te -; attest,
1770; 1939, 32-33.
- 'vijfentwintig jaar Sint Bernardinus te Heerlen'
(boekbespr.); 1941, 80.
- de Odyssee van het -'s archief; 1942, 30-31.
- de toren van de Sint Pancratiuskerk; donjon der
vesting -; 1947, 61-68.
- overdracht door Jan van Broekhuizen der Wiekrathse bezittingen te - aan Brabant in 1378; 1948,
85-88.

- aspecten uit Heerlens zakenleven, 1870-1900; de
textielhandel Schunck; 1951, 55-58.
- van Coriovallum tot -; 1948, 33-36.
- donjon te -; eind 14e eeuw; 1948, 41-42.
- aanwinsten van het gemeentelijk oudheidkundig
museum; 1948, 80.
- Romeinse pottenbakkerijen te -; 1952, 26-29.
- nog eens de Romeinse weg Maastricht-Heerlen;
1955, 37-44.

- de oudste naam van -; 1957, 67-70.
- de Geleenhof te -; 1960, 1-22, 33-48.
- 'het vierdel van Herle met den gherichte ende met
vieftyen mannen'; 1967,99-110.
- een monasterium te -; 1968, 1-24.
- de bevrijding van -; 1971,1-20.
- Staats en Spaans te -, 1648 en 1649; 1973, 1-16.
- uit de ontwikkeling van het toneel- en concertieven
te - sedert 1896; 1977,104-106.
Hees
- Dirk van der; pastoor van Sevenum vier keer gerantsoeneerd, 1579 en 1580; 1924,21-22.
- J.G. van; generaal; testament, 1733; 1887,168.
HEES; brandschatting van het dorp -, 1524; 1921, 1.
Heesvelt, G. van; aanstelling tot secretaris van het
leenhof van de proosdij van St. Servaas te Maastricht, 1575; 1927,64-65.
HEEZE; 'kronijk of aantekening der merkwaardige
voorvallen binnen de gemeente - en enige omliggende dorpen enz.', (boekbespr.); 1953,156-157.
heidens; missive uit 1548; verordening tegen zigeuners
in het Overkwartier; 1907, 56.
heiligdomsvaart
- vonnis door de schepenen van het Luiks hooggerecht te Maastricht wegens diefstal tijdens de -,
1468; 1900, 91.
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heiligdomsvaart
- de zevenjarige - te Maastricht; 1923, 37-48.
- 'te Maastricht' (boekbespr.); 1962, 141-158.
Heimatkalenders (boekbespr.); 1979, 175-177.
Heinrich, perkamentmaker te Venlo, 1430; 1880,288.
Heinsberg, Philippus van; 1928, 44.
HEINSBERG
- deken en pastoor te -, 1758; 1879, 104.
- necrologium van het adellijk vrouwenklooster te
-; 1899, 57-59.

- Streitigkeiten zwischen Geldern und -; Regesten
von Urkunden, 1276-1277; mit einer Einleitung;
1939, 63-65.

- Grevenbicht-Heinsberg; met bijlage, 1437; 1944/45,
13-20.

Heinsius, 'de briefwisseling van Anthonie -' (boekbespr.); 1978, 177-182.
Heister, familie; 1881,454-456,480.
Heisterbach, Caesarius van - en het wonder te
Meerssen; 1911,17-19.
heksenprocessen
- te Roermond, 16e-17e eeuw; 1879,41-42,45-46,49-50;
1939, 19-20.

- te Pietersheim, 1603, 1613, 1618; 1880,294-295.
- in het Over kwartier , speciaal te Venlo; 1936, 3-4.
- te Weert, 1581; 1973,58-62.
Heldebeutel, Johan Georg; de Venlose schilder - en
zijn familie; 1928, 56.
HELDEN
- zegels te -; 1879, 165-166.
- tienden te - en Broekhuizenvorst, circa 1690; uittreksel uit de rekeningen van het ambt Kessel; 1888,
41-42.

- torenuurwerk te -, 18e eeuw; 1898, 68.
- herstel van de kerktoren van -, 1731; 1898,81.
- inkwartiering te -, 1711-1731; 1898,83-84.
- enige bijzonderheden over -, 1724-1739; 1898,88.
- grensbeleiding van -, 1525; 1902,25.
- heren van Hillen; schepenbrief van -, 1645; 1902,
89-90.

- kerkvisitatie te -, 1560; 1915, 23.
- getuigenverhoor te - in 1525 over een grensbeleiding tussen de landen van Kessel en Horn; 1919,
73-74.

- nieuwe parochies van het bisdom Roermond; Panningen en Grashoek; 1920, 81-82.
- huis 'ten Hove' te -; 1925, 1-3, 22.
- rechtsgebruik te - bij het verkopen van een rente
op vrij eigen goed, 1445; 1929, 62.
- scheidsrechterlijke uitspraak in 'n geschil over het
gebruik van de Peel tussen - en Kessel enerzijds
en Meijel anderzijds, 1644; 1933, 51.

- kerkbouw te -, 15e eeuw; 1934, 68.
- '-, geschiedenis en ontwikkeling' (boekbespr.);
1965, 31.

- uit het verleden van -; 1969, 185-194.
Helgers, Gerardus Arnoldus; aanstelling van - tot
schout van Obbicht, 1741; 1912,64.
hellebaardiers; verzoekschrift van de - van de twee
hooggerechten te Maastricht, 17e eeuw; 1918,81-82.
HELMOND; muntvondst bij -, 16e eeuw; 1890, 1-2.
HELT A; naam van een dorp bij Maastricht, wellicht
Elsloo; 1880, 361.
Hendrik VI; bezoek van keizer - aan Maastricht,
1192; 1925-22.
Henkens, Christiaan - en de drie broers in het pauselijk zouavenleger; 1975, 3-16.
Hennen, familie; 1912, 63-64.
Hennequin, het proces J.F. -; een Maastrichts voorspel van de Belgische opstand, 1821; 1964, 85-96.
Henrici, Henrica Caecilia; genealogische gegevens betreffende Cornelis van Lanschot in 1737 in Venlo
gehuwd met -; 1931, 11-12.
heraldiek
- katten en katers als heraldische figuren; 1884,
986-987.

- nieuw blazoen van het hertogdom Limburg; 1887,
110-111, 131-132.

- onbekende geslachtswapens op zilver en tin te
Broekhuizenvorst; 1900, 20.
- 'Limburgse gemeentewapens' (boekbespr.); 1900,
19-20.

- Valkenburgse leeuw in het wapen van Limburg;
1918, 84.

- breken van het wapen Tiddinga te Maastricht,
1780; 1926, 69.
- Limburgse leeuw in het wapenschild van de hertogen van Bourgondië; 1939, 61-62.
- een vlag voor Limburg; 1953, 65-72.
Herbenus, Matthaeus; 1912, 30.
Herckenrath, F.H.J.; scholtis van Weil, brief uit
1810; 1935, 19-21.
Herema, Herm. Dominicus van -, vrijheer van Holwinde; proost te Keulen; portret en genealogische
aantekeningen; 1902, 85-86.
Hermans
- Arn. Ant.; genealogische gegevens betr. -, schout
van Maasbree; 1923, 60.
- 'Henri; in het Limburgse muziekleven' (boekbespr.); 1948, 79.
- Petrus Franciscus; over!. 1764, jezuïet, en zijn familie; 1952, 9-10.
Hermesdorf
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Hermesdorf

- B.H.D; bij een jubileum van -; 1963. 161-164.
- P.F. -, 1854-1904; herinnering bij een schildereeuwfeest; 1955, 15-23.
Hernandez, pater - S.J.; aanbevelingsschrijven van
Alexander Farnese, 1579-1580; 1929,13-15.
HERSTAL; redenen inzake de baronie -, die de koning van Pruisen in 1740 genoopt hebben tegen de
prins-bisschop van Luik oorlog te voeren; 1880,
274-275.

HERTEN
- zegels te -; 1879, 165-166.
- over een zegelsteentje met Arabisch opschrift gevonden te Merum; 1886, 37-38.
- , Merum en 001; 1891, 146-147, 155-156, 159-160.
- schepenbrieven van het gericht te -, Merum en
001, 1640; 1895, 25-26.
- gemeentewapen; 1896,77.
- collatie van de kerk, 1545; 1918, 31.
- schepenen van -, 1665-1733; 1925, 8.
- rechtsgebruiken bij het in bezitnemen van de helft
van Merwijckshof, 1680; 1926, 32.
- heerlijke rechten van de heren van Dalenbroek te
-, 18e eeuw; 1967, 71-93.
's- HERTOGENBOSCH
- schandkooi te -; 1879, 200.
- Roermondse leden der Zoete Lieve Vrouwen Broederschap te -, 16e eeuw; 1934, 34-35.
- noordelijke voorpost van de Maaslandse gotiek te
-; 1951, 38-39.

's-HERTOGENRADE (land)
- beleidingen, schouw van wegen, waterlopen enz.;
1879, 181-182.

- omslag van de beden in het land van -, 15981602; 1880, 342.
- omslag van transportmiddelen in het land van -,
1711; 1880,358.
- aantekening op de heerlijkheid Alsdorf, een leen
van -, 1644; 1885, 1120.
- aanstelling van de leenman Joh. Rud. Abr. Craen
bij het leenhof van -, 1777; 1907, 64; 1911, 32.
- 'Avonturen in het land van Rode', (boekbespr.);
1940, 59.

- de oudste kolendelvingen in het land van Rode;
1949, 26-29.

- ondertribunaal in het voormalig land van - van
de Spaans-Oostenrijkse partage, 1795; 1959,189-190.
- vier Limburgse Statencolleges, 1598-1680; 1968,
77-95.

- wanneer kwam Rode aan Limburg?; 1970, 41-46.
- Die Terra de Rode und das Jahr 1136; 1970,159-164.
- Wanneer kwam - aan Limburg? Het omstreden

'Prumizfelt'; 1971,151-162.
- Die ehemalige Freiherrrlichkeit Alsdorf und das
Land -; 1981,205-216.
's-HERTOGENRADE (stad)
- J.W. de Limpens, schout te -, 1774; 1920,74.
- voedselweigeraar in 1743; sententie van de bank
-; 1921, 57-58.

- Brabant verkreeg in 1231 niet Roda (-) doch Roda (St. Oedenrode) van Gelre; 1962, 129-132.
- twee inventarissen van het kasteel van -; 1981,
30-42.

Herts, Jacob, beeldhouwer of architect te Maastricht;
1920, 31.

Heshusius, K.B.; luitenant-drost van het land van
Valkenburg, 1792; 1907, 72; 1914, 55-56.
Heuft van Venloon, Johan; 1904,48.
HEUGEM
- uitspraak betreffende de onderhoudskosten van de
kerk, 1757; 1889, 138.
- wapensteen in de pastorie van -; 1920, 64.
- huize de Hogenweert of Houweert te -; 1965, 183190; 1973, 92-93.

HEURE-LE-TIEXHE; aanstelling van Martin Philippet tot veldwachter te Vreren en -, 1784; 1908, 32.
Heutz ten Coeswijnstorne, Jan van; benoeming tot
schepen van het Hof van Lenculen te Maastricht,
1459; 1907, 21-22, 32.
Heyden, van der
- geslacht; 1880, 232.
- genaamd Belderbusch; 1922,61-64,86-87.
- Jacobys Ignatius; drossaard van het ambt Montfort, 1731-1742; 1930,7-8.
Heydenrijck, Menso; predikant te Maastricht; 1965,
115-122.

HEYEN
- schepenzegels te -; 1884, 1003; 1890, 15.
- aantekeningen op het voormalig Kleefs dorp -;
1887,176-180,183,185-187; 1895, 53-54.

- Israëlieten te -; edict van de koning van Pruisen,
1703; 1895,77-79.
- kasteel te -; 1895, 82.
- een akte van belening, 1745; de familie Linssen te
-; 1895,96.

- een manumissio (= vrijlating) in 1748 te -; 1901,
I.

- een reglement voor het St. Dionysiusgilde te -,
1648; 1971,123-128.
Heyendahl
- aantekeningen over de familie - uit 1715; 1904,6264, 67-70.

- Nicolaus; notitia over de mijnontginningen van
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Kloosterrade; 1930, 66-68.
Heymbach
- Arnoldus; overleden 1827; 1942,32.
- Bernardus; 1907, 35; 1937, 9-10.
Heyst, H.G.M.A. van
- een vraagbaak in het zilver; 1979, 33-39.
- jubileum; 1979, 96.
Heijster, familie; 1881, 464.
Heythuysen, Willem van; het hofje van - te Weert en
zijn stichter, circa 1650; 1958, 73-80.
HEYTHUYSEN
- zegels te -; 1879, 165-166.
- de laathof van -; 1880,289-290.
- muurschilderingen in de kerk van -; 1883, 844.
- aanstelling van de schout van -; 1900, 1-2.
Hezelo; een tijdgenoot van Henric van Veldeke; 1938,
68-69.

Hillen
- heren van; schepenbrief van Helden, 1645; 1902,
89-90.

- familie van; genealogische gegevens; 1925, 45-46.
HIL VARENBEEK, het oude dekenaat -, (boekbespr.); 1970, 31-32.
Hochstaden; erfopvolging van de graven van - te
Dalhem; 1938, 69.
Hocsem, Johan van; een handschrift van de Luikse
geschiedschrijver -, 1341; 1886, 28.
HOEI; steensculptuur te -, 14e eeuw; 1950, 92-97.
Hoekelem, Theodoricus de; zegelstempel; 1902, 78.
Hoemen, Elisabeth van - en Frans van Eynatten;
wapenkwartieren; 1920, 31.
Hoen
- Jo. Adelhart - van Cartils, aangeklaagd door de
kerkmeesters van Broekhuizenvorst; 1925, 22.
- Maria van Cartils genaamd -; huwelijkscontract
met Walraven Schellart van Obbendorf, 1613;
1928, 52-53.

- Johan Reyner van Cartils genaamd -, heer van
Oud-Valkenburg, 1661; 1928,56.
- de naamsafleiding van -; 1939, 5-6.
Hoens, Jan; 1962, 1-6.
Hoensbroek, van
- grafkelder der familie - in de kloosterkerk van
Slavante bij Maastricht; 1884, 1023-1024.
- genealogische bijdragen betreffende de familie van
de graven -, 1697-1774; 1895,33,37-38.
- de stamreeks van het geslacht; 1922, 21-22.
- Antonius Candidus; kwartierstraat; 1907, 18-21.
- Caesar Constantijn; zangstukjes over de terugkomst van de Luikse vorst-bisschop - in 1791;
Frans gedicht; 1886, 78-79.

- Frans Arnold graaf; testament, 1740; 1887, 175-176.
- de erfmaking van Frans Arnold en M.A.S. van
Schönborn, 1722; 1903, 1-2.
- Loth. Franc. Hyac. Victor, markgraaf van en tot
-; 1906, 64.

- Marguerite Agnes; grafsteen, 1685; 1907, 63-64.
- Philippus Damianus; bisschop van Roermond
vormt te Middelaar, 1777; 1879,120.
- het graf van Philippus Damianus in de St. Martinuskerk te Venlo; 1909,39-40,79-80; 1964,65-72.
HOENSBROEK
- dat huys en de borch Ten Broeck; 1879, 20.
- beleidingen, schouw van wegen, waterlopen enz.;
1879, 181-182.

- de studiebeurs van Aegidius Slanghen; 1888, 42.
- bijdrage tot de geschiedenis van parochie en kerk;
1890, 73.

- lijst van munten enz., nagelaten door Aeg. Slanghen, overl. 1882 als burgemeester van -, gekocht
door zijn neef; 1913, 74-77, 82-85.
- de vier heilige maarschalken: Antonius, Cornelius,
Hubertus en Quirinus als kerkpatroon; slotkapel te
-; 1926,12.

- 'ludimagister' te -; 1968, 59-60.
- 'Geschiedenis van -' (boekbespr.); 1968, 124-125.
Hoff, Reinier op den; grafsteen van -, prior van het
kruisherenklooster, te Venlo; 1963,25-27.
Hogendorp, geslacht; 1887, 200.
Hohenems, Jacob Hannibal I graafvon -,1530-1587
(boekbespr.); 1956, 158-160.
Hohenzollem-Hechingen, vorsten van; genealogische
bijdragen, 1697-1774; 1895,33,37-38.
Hohenzollern-Hoensbroek-Geulle, J osephina van;
doopakte in de St. Martinuskerk te MaastrichtWijk, 1774; 1899,64.
Holstein-Ploen, Jan Adolf van; installatie als gouverneur van Maastricht, 1693; 1907,25-27.
Holthausen
- familie van; 1899, 36.
- uit het familiearchief; 1912, 33-37, 43-44.
- Arn. Ger. Ant. Jos von; geneal. gegevens; 1907,24.
Holthuysen, Renier van -, drost van Kriekenbeek,
1476; 1898, 85.
Holtorf, Alex van -, overl. 1815; 1907,88.
HOLTUM
- aantekening betr. -; 1890,5-7.
- de kerk van -; 1891, 146.
- Iura stolae te -; brief uit 1638; 1909, 91-92.
- schenking van Johan van Westrum aan de kerk te
-, 1586; 1910,6-7.
- naamlijst van pastoors te -; 1919, 86-88.
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- grafsteen Bentinck-Weichs in de kerk te -, 1643;
1927, 72.

- kasteel Wolfrath en zijn bewoners te -; 1944-45,
27-33.

Holzet, jonker Hendrik van -, genaamd Oost tot
Liebeek
- begrafenis te St. Oeertruid, 1557; genealogische
aantekeningen; 1911,77-78,85-87,94-96; 1912,6-8.
- grafsteen van - en Maria van Eynatten, overl.
1577, te St. Oeertruid; 1939, 50-51.
Hommerich, L.E.M.A .. van; in memoriam; 1976,
147-149.

HOMMERSUM; geschiedenis; 1895,49-50.
Hompesch; het geslacht van - uitgestorven; 1919, 48.
honden
- officieel middel tegen razende honden, 1744; 1883,
924.

- het remmelen of knuppelen van - in Stein, 1729;
1922, 3-4.

- razende - te Venlo; middel ter bestrijding, 1754;
1938, 8-9.

- het knuppelen van - te Stein; 1952,74-77; 1953, 10-19.
Hooffs Diericks, Peter -, circa 1465; 1904, 48.
Horn (graven)
- oorkonde uit 1527 over een geschil tussen Jacob
graaf van en Willem van Vlodrop, heer van Ohoor;
1880, 262-263.

- oorkonde van 1519 waarbij griendgronden bij
Roermond door Jacob 111 graaf van -, t.o.v.
schepenen van Haelen in pand worden gegeven;
1881, 477-479.

- Jacob I, graaf van -, heer te Weert, overl. 1488;
1894, 78.

- verordening van de graaf van - aan de magistraat
van Venlo over inlevering van wapens, 1702; 1908,
86-87.

- Jacob van -, graaf en Minderbroeder; 1943,62-63.
- Willem Adriaan van - en de Van Horne-kazerne
te Weert; 1962, 93-95.
- de herinnering aan Ph. van Montmorency, graaf
van -, leeft voort in het Regiment Limburgse Jagers; 1962, 139-142.
- het graf van de graaf van - in de St. Martinuskerk
te Weert; 1979, 178-192.
HORN (land)
- Buggenum een Horns achterleen, 1324; 1882,648.
- getuigenverhoor te Helden in 1525 over de grens
tussen de landen van Kessel en -; 1919, 73-74.
- verklaring aangaande de grens tussen Oelre en in 1525; 1920, 44.
- minder bekende facetten in de bestuursgeschiede-

nis van stad en land van Weert; verband tussen de
landen van Weert en -; 1957, 161-178; 1958, 13-22,
33-34.

HORN (plaats)
- bestorming van het kasteel van - door ooievaars
in 1890; 1890,71.
- gemeentewapen, 1896; 1896,85; 1897,5-7.
- het zilver van het oude schuttersgilde St. Martinus;
1900, 21.

- de schutterijen te -; 1940, 13-14.
- het kasteel te -; 1960, 129-142.
- een Roomse reis van de pastoors van Nunhem,
Baexem en - in 1699; 1930,45.
Horrick, Jan van der -, 15e eeuw; 1935, 10.
Horst
- Florentinus van der; landofficiaal; 1928, 51-52.
- Joannes; Venloos zwaardveger, overl. 1805; 1954,
149-152.

HORST
- collecte in Pruisisch Oelre na de brand van - in
1729; 1879, 94-95.
- oorkonde waarbij heren van Broekhuizen onderpand stellen voor een gestichte mis in de kerk van
-, 1492; 1880, 216.
- oorkonde van 1678 waarbij de koning van Spanje
de inwoners van - ontslaat van rechtsvervolging
wegens het doden van ruiters; 1880, 299-300.
- enige schepennamen uit -, 1460-1744; 1880,
363-364.

- salvegarde of beschermingsbrief voor -, 1632;
1881, 499.

- een brief over de tiend van -, 1537; 1881,550.
- een tweede brief over de tienden van -, 1555;
1881,584.

- gerecht in 't vrije, Horst, 1636; 1881,592.
- 'geschiedenis van de heren Ter Horst en de heerlijkheid Ter Horst in het land van Kessel' (boekbespr.); 1888, 90-91.
- gemeentewapen; 1891,147.
- processiekruis te -; 1897, 64.
- de grafzerk van Jan van Wittenhorst, overl. 1569,
in de kerk te -; 1900, 57-58.
- priesterornament te -; 1900, 72.
- lied op de inhuldiging van baron Clemens Lotharius van Fürstenberg te -, 1755; 1901,73-74.
- grensscheiding tussen - en Sevenum, 1744; 1901,
74-75.

- hongersnood te - in 1795; 1902, 13-14.
- dysenterie te -, 18e eeuw; 1906, 14-16.
- grote klok te -; 1906,15.
- uittreksel uit de pastorele registers van 1814-
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1817; 1906, 15-16.

- schermutselingen tussen Fransen en Russen te -,
13 maart 1814; 1906, 16.
- scholtissen van -, 1497-1797; 1908,6-7.
- de villa Groenouwen te - en de daaraan verbonden kerkgift te Oirlo; 1909, 17-18.
- nieuwe parochies van het bisdom Roermond;
America en Griendsveen; 1920, 81-82.
- een oude vuurplaat van het kasteel te -, aangebracht in boerderij te Oostrum (Venray); 1922, 77.
- families uit -; 1930, 63.
- kasteelruïne Ter Horst te -; 1936, 1-3.
- het oersteenkerkje te -; 1947, 68-70.
- wolven te -, 18e eeuw; 1949,91-92.
- 'lieckwegen' te -; 1951, 78.
- doodslag en zoen te -, 1536; 1963, 1-6.
- enige aantekeningen over het huis Ter Horst in de
17e en 18e eeuw; 1975,105-113.
- de harmonie van - in de 1ge eeuw sinds haar allereerste opkomst in 1811; 1977,161-175.
- de parochiebibliotheek van - in 1605; 1981,59-60.
Houssaye, de la -, familie; 1888, 95.
HOUTHALEN; pastoor van -; 1880,258-259.
HOUTHEM
- vondst van Romeins aardewerk; 1880, 313.
- toestand van - in 1673; 1881,536.
- muurschilderingen van Schöpf te Houthem-St.
Gerlach; 1883, 904.
- verkoop van goederen der abdij St. Gerlach in de
Franse tijd; 1888, 50-51, 53-54.
- gemeentewapen; 1889, 145-147.
- Joseph Schöpf, schilder van de fresco's in de kerk
van St. Gerlach, overl. 1822; 1889, 181-182.
- torenklok te -, 17e eeuw; 1898, 35.
- verzoekschrift van het adellijk stift St. Gerlach aan
de Raad van Financiën te Brussel, 1605; 1901,77-78.
- refugie van de adellijke abdij van St. Gerlach op de
Brusselsestraat te Maastricht; verkoopakte, 1771;
1903, 9-10, 92.

- aanstelling van Adam Croon tot schepen, 1782;
1908, 32.

- proosten van het klooster St. Gerlach, 1744-1755;
1908, 64.

- grafsteen van de familie Wijnants te -; 1910, 48.
- het' Amstenrood' te Houthem; plaatselijke benaming; 1914, 48.
- wapens van Ravenschot en Standert op een
biechtstoel uit het stift St. Gerlach in de seminariekerk te Roermond; 1920, 85, 89.
- de 'Honsberger Grub' te -; vraag; 1921, 72.
- messentrekkerij te -, 1462/63; bijdrage tot de

kennis van de rechtspleging in het land van Valkenburg; 1924, 4-6.
- wapensteen in de muur van de pastorie te -; 1924,
24.

- grafsteen van de schepen Frans van Caldenborch
te -, 1666; 1928, 33.
- de 'lijkweg' te -; 1949, 31.
- het 'Oirsbekerleen' te -; 1951, 58-60.
- de kunstminnende priorin Isabella van Ravenschot
te -; 1969, 161-168.
- de Gerlachuskerk en haar monumentale beschildering; 1978, 122-123.
Hove, van den
- familie; de 'Steen van Carsveldt' (Gulpen); 1938,
67-68; 1939, 60.

- Peter; luitenant-drossaard van het land van Valkenburg, 1605; 1927, 16.
Hubens, Joannes; testament van -, pastoor van Mol,
1676; 1913,92-94.
Hubertus
- , Antonius, Cornelius, Leonardus en Quirinus; de
vijf heilige maarschalken uit de Maasvallei; 1901,
16.

- de vier heilige maarschalken, Antonius, Cornelius,
- en Quirinus als kerkpatroon: slotkapel Hoensbroek; 1926, 12.
Hückelhoven, familie; 1881, 454-456, 464, 480.
Huedtrnecker, Johan; predikant, 16e eeuw; 1948,23-25.
Huen, familie; naamsafleiding; 1939, 5-6.
Huenen, Joannes; beurzenstichting, 1455; 1884, 963.
Hugenpoth, familie
- extracten uit de doop-, trouw- en sterfregisters te
Vierlingsbeek; 1898, 78-79.
- verwantschap tussen de families de Cortenbach,
Bouwens van der Boye, Overschie de Neerijssche
en -; 1898, 82.
- koopcontract tussen A. baron van - en J.D. van
Waelderen, 1799; 1914, 45.
- J udocus van - en Frederica Beatrix baronesse
Van der Boye; huwelijksvoorwaarden, 1752; 1897,
41-42.

huilbier; zie folklore.
Huinen, familie; naamsafleiding; 1939, 5-6.
huisdieren; hoe men - in Zuid-Limburg aanspreekt;
1890, 42.

Huissin, familie van; circa 1700; 1885, 1113-1114.
HÜLM; geschiedenis; 1895, 49-50.
Hulsberg, geslacht van -, genaamd Schaloen; 1927,
55-57.

HULSBERG
- toestand in 1673; 1881, 563.
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industriële archeologie; zie ook monumentenzorg.
- een toekomst voor ons industrieel verleden; 1975,

- ornamenten van de kerk te -; inventaris 1617;

65-8l.

1899, 11-l2.

- kerk te -; aantekeningen uit de kerkregisters,
1572-1679; 1908,64.
- onderschrift van een kruisbeeld te Arensgenhout;
1918, 88.

- het 'Sargie-leen' te Klein-Genhout; 1934, 67-68.
Hune van Rodenbroeck; familiewapen; 1953, 55-58.
HUNSEL
- het zegel van de schepenbank, 1678; 1913,80.
- oorkonden van de 12e eeuw; 1934, 70.
- medaille van St. Helena, geschonken aan G. Timmermans te -; 1909,69.
Huntum, Abraham; aanstelling tot stadhouder van de
leen zaal van het huis Dieteren (te Susteren), 1692;

- overpeinzingen over - in het Zuid-Limburgse
mijnbekken; 1975, 82-90.
Ingenhaeff-van Gulpen; adellijke familie; 1919, 48.
Ingeniet, genealogie; 1923, 78-80.
Ingenroe of Ingenray; familie te Venlo; 1925,47-48,55;
1931, 54-56.

Innocentius XI, paus; brief aan de deken van het kapittel van St. Servaas te Maastricht over de huldiging en kroning van -, 1676; 1922,69.
Isabella Clara Eugenia, aartshertogin
- bezoekt de werken aan de Fossa Eugeniana, 1627;
1879, 30-3l.

- giften van aartshertog Albertus en - aan het Minderbroedersklooster te Venlo, 1616-1619; 1938,
19-2l.

1926, 26.

HÜRTH; das Valkenburger Lehen -; 1977,80-89.
Huijgens, Constantijn; 'Hofwijck' (boekbespr.);
1888, 9l.

Huyn
- familie; 1925, 41-43, 49-50; 1928, 2-5, 68; 1939, 5-6.
- Aert; over!. 1579; 1914, 22-23.
- Alexandrine Maria - van Geleen; huwelijk met
Alexander van Vehlen, heer van Raesfeld, te
Wachtendonk, 1624; 1940,43.
- Arnold -, heer van Geleen; huwelijk met Margaretha van Wittenhorst, vrouwe van Deurne, te
Wachtendonk, 1619; 1933,35-36.
- Werner - van Amstenrade, stadhouder en voogd
van het land van Valkenburg, 1560; 1919,88.
Huysmans, J.; in memoriam; 1969, 169-172.
Huyss, Kaerle; aanstelling tot substituut-waardijn van
de Vroenhof, 1572; 1919,29-30.
Huyssens, Johanna Margaretha; huwelijksakte met
Charel Philips van Wartensieben, 1706; 1885,1113-

- giften van aartshertog Albertus en - aan kloosters
te Maastricht en Roermond; 1938, 27-30.
Isfort, Joachim Ignatius van -, drossaard van het
graafschap Wittem; 1924, 47; 1925, 43.
ITTEREN
- toestand in 1673; 1881,540.
- gemeentewapen; 1890, 58-59.
- de heren van het adellijk huis van Meerssenhoven,
gelegen onder de voormalige heerlijkheid -; 1904,
77-78, 87-88.

- testament van Anna Georgina de Boulich-van
Tzievel, vrouwe van Meerssenhoven en -, 1731;
1912, 23-24.

- verpachting van de visserij te -, 1511; 1918,32.
- Hartelstein in 1570; 1962, 93-94.
Ittersum, Robert van -, over!. 1669; grafschrift in de
St. Janskerk te Maastricht; 1879, 32, 76.
ivoorsnijder, Jean Mansel, 17e eeuw; 1960,47-57.
-J-

1114; 1886, 24.

-1-

Imstenrade, Johan Adolf van
- verpanding van de rijksheerlijkheid SIenaken aan
-, heer van Mheer, 1638; 1904,70-72.
- een erezaak; een proces betreffende -, 1638; 1925,
68-69.

incunabelen; ontvangstbewijs met beschrijving van
enige - uit de bibliotheek van het klooster Slavante te Maastricht-St. Pieter, 1795; 1902,94.
Indegeldt, Oswald en Henricus; Roermondse jezuïeten, 17e eeuw; 1958, 123-126.
industrie; 'industriële ontwikkeling in Noord- en
Midden-Limburg' (boekbespr.); 1971,35-37.

jaarschriften
- op een gevelsteen te Roermond, 1666; 1879,76.
- op de slag van Othée in 1408; 1880, 212, 280.
- betreffende een aardbeving in Limburg, 1504;
1880, 236, 240, 244.

- van Tongeren; 1880, 314-315.
- te Maastricht n.a.v. het oproer in 1539; 1902, 50;
1907, 80.

JABEEK, gemeentewapen; 1889, 171-172.
Jacob; Frederik -, schout van Montfort, 1711; 1920,74.
Jaminé, Herman; 1885,1116.
Jansen
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- familie; 1912,63-64.
- Mart.; benoeming tot honorair lid van het Historisch Genootschap in het land van Oelder en tot lid
van de Mij. van Nederlandse Letterkunde; 1880,309.
- necrologie; 1881,493,497-498.
Jansenistica, Limburgse -; 1974,93.
Janssen
- Arent; arrestatie i.v.m. diefstal te Maastricht, 1692;

Juliana, koningin der Nederlanden
- vrouwe van Montfort; 1960, 161-168.
- het zilveren regeringsjubileum van -, beschermvrouwe van LOOO; 1973,97-99.
Julien, Alexius; een Limburgse klokkengieter, circa
1700; 1887, 136.
Junckers-de Haen, Dorothea; vrouwe tot Nieuwenbroeck, Beesel, 1748; 1922, 56.

1913, 15-16.

-K-

- Emmanuel; in honorem -; 1969,25-27.
- Leon.; aanstelling tot schepen van Beesel, 1784;
1902,41-42.

Janssen de Limpens, K.J.Th.
- voorzitter van LOOO, 1963-1967; 1967,97-100.
- in memoriam; 1980,113-116.
Janssens
- J.; schrijven van -, pastoor te Maarheeze, L.L.
Janssens, priester, en Jos. Haex, arts, aan de magistraat van Weert, circa 1792; 1893,14-15.
- Nicolaas; gaat in het Benedictijnerklooster te Sint
Truiden; 1905,14-16.
JEKER
- breedte van de - te Sint Pieter, 1615; 1881,568.
- inschriften over het vegen van de -; 1883,832; 1907,64.
- overdeloopvande- bij eninMaastricht; vonnissen
1428, 1442; 1909,38-39,59.
- overstroming van de -, 1505; 1915,24.
- in oorkonden van de lOe eeuw; 1935,11.
jeneverstokers betrapt te Venray, 1701; 1927,57.
JERUZALEM, bedevaart naar -, 1525; 1883,829-831.
jeugd; ordonnantie van de magistraat van Venlo tegen
straatjeugd, 1788; 1909,3-4.
Jocundus
- biographe de Saint-Servais; 1974,62-64.
- und die Servatiusliturgie; 1974, 181-198.
joden
- edict van de koning van Pruisen in 1703 te Heyen betreffende een gebed van de Israëlieten; 1899,77-79.
- verlof aan een jood om te Elsloo te wonen, 1699;
1919,56.

- vervolging te Bom, 1349; 1925,71.
- te Roermond, 1545; 1937,66-67.
- te Venlo in 1544; 1938,30-31.
Johannes Nepomucenus; beeld van - op de Swalmbrug in Swalmen; 1980,219-224.
Jongen, Jan Jakob; in memoriam -,1887-1973, erelid;
1974, 1-4.

Joppen, H.; zegel van -, burgemeester van Maastricht;
1920,78.

Julemont, de -, geslacht; 1894,78-79,82-83,94; 1895,7-8,1011, 15-16, 19-20.

kalculen; zie toponymie
KALDENKIRCHEN; het patronaat van de kerk te -;
1895,30-31,36,39,43,47-48,51,55-56,59-60,62-63,66-68,7172,75-76.

KALKAR; rattenvangers te -, 17e eeuw; 1904,48.
Kamers van Koophandel
- Limburgse - zijn de oudste van Nederland; 1932,5-6.
- leden en secretarissen van de - te Maastricht, 18171925; 1934, 25-27.
kamerschieten; zie folklore
Kanis, Marcelis; eiser in een geding tegen schepenen
van
Venray, 1604-1605; 1925,71.
KANNE
- de lindeboom op de openbare plaats; 1879, 183-184.
- zoengeld (weergeld) te -, 1493; 1880,255.
- kinderliedjes in dialect; 1880,344-345.
- voogdgedingen, 15e eeuw; 1881,564.
- de mosasaurus te -; 1884,989-990.
- graf- en inschriften; 1906, 19-20,25-27,34-35,42-43.
- stichting van een beneficie in de kapel van het H.
Graf, 1649; 1911,39.
- gedenksteen van Rein Proenen; 1927,42.
- de kastelen Neercanne en Lichtenberg; 1946,72.
Karel IV; keizer te Maastricht, 1357; 1882,636.
Karel V
- keizer te Maastricht tij dens de oorlog met de Turken,
1535; 1886,51.
- Etienne de Oeloes als huldebrenger aan -, tijdens
diens bezoek aan Maastricht, 1551; 1906,8.
Karel de Stoute
- de tochten van - door Nederlands Limburg, 14731475; 1967,51-56.
- twee Maaslandse dichters in dienst van -; 1970,58-60.
kartografie
- de atlas van J aco b van Deventer; met vermelding van
enige kaarten betr. Limburg; 1884, 981-982.
- Simon de Bellemonte, kaartontwerper te Maastricht; 1894,17-18.
- betekenis van de uitdrukking 'leugas XVI guit' op
Romeinse landkaarten; 1926,47.
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kartografie

- het zuiden van Zuid-Limburg in 1669; geografische en topografische gegevens ontleend aan een
kaart van 1669; 1944-45, 25-27, 58, 59.
- het 'Feresne' van de Peutinger-kaart; 1963, 19-21.
- Mathijs Verstraeten (1851-1922) en zijn wandkaart
van Limburg; 1972, 161-186.
- Roermond hoofdstad van de provincie Limburg?
(een merkwaardige kaart met randversiering uit
1815); 1973, 82-91.
kastelen
- beschrijving van - als domein verkocht in de
Franse tijd; met verkoopakten; 1889,197-199,201-202;
1890, 3-4, 11-12, 15-16, 19-20,23-24,28,31-32, 34-36, 40, 4344, 47-48.

- burchtheuvels in Limburg; 1920, 48.
- berichten betreffende de toestand van Limburgse
-; 1938, 22-23.

- 'windwijzers op Limburgse -' (boekbespr.); 1961,
187.

- 'kastelen in Limburg' (boekbespr.); 1971, 39-40.
KeIler, Andreas; musicus te Maastricht; 1970, 55-58.
Kengen, A.C.; in memoriam; 1936,61.
Kerckhove; Joseph Romain Louis - van der Varent,
burggraaf, overl. 1867; 1936, 21-22.
Kerens, familie; grafsteen te Amby; 1946, 13-14.
Kerens-Cruts, beurzenstichting in de Oostenrijkse
stad St. Pölten; 1964, 109-120.
kerken; en torens in Limburg; 1895, 22.
ker kgeschiedenis
- van Maastricht en Nederlands en Belgisch Limburg; 1914, 53-55,61-63,69-70,78-79,87-88,93-94; 1915,45, 14-16,22-23,31-32,38-40,45-47,54-56,62-64,69-72,76-85,
91-95; 1921,5,21,22,28-29,37,45,55,58,63,71; 1937, 10.

- het indringen van de hervorming in het ambt Barn,
1530; 1880, 338.
- klachten van bisschop Lindanus over kerkelijke
toestanden in 1575; 1907,28-32.
- het pastoarsexamen in het bisdom Luik, 18e eeuw;
1948, 83-85.

- vestiging en kerstening in de Frankische tijd tussen
Maas en Rijn; 1961, 151-160, 169-178.
- Limburgse Jansenistica; 1974,93.
- Limburgse processieperikelen, 1873-1880; 1980,117127, 184-208.

KERKRADE
- gemeentewapen; 1887, 124.
- boedelbeschrijving ten sterfhuize van pastoor J acobus Fabritius te -, 1609; 1918, 20-23.
- bericht van de burgemeester van - over het in bezit nemen van de Domaniale kolenmijn door Belgische opstandelingen, 9 oktober 1830; 1918,46-47.

- Romeinse vondsten bij Terwinselen; 1919, 74-76.
- mijnongelukken uit de sterfteregisters van -, 2e
helft 18e eeuw; 1921, 78-80.
- het huis Anstel te -; oorkonde 1545; 1921,82-83.
- 'goet' in de betekenis van 'meter' bij het doopsel
in de eerste helft van de 17e eeuw te -; 1922,7.
- ellendige toestand van de parochiekerk van - in
1613; visitatierappart; 1922, 27-28.
- afbeeldingen van Limburgse gebouwen in het
stadsarchief in Aken, o.a. -; 1924,7.
- studiebeurs t.g.v. de nakomelingen van Gabriel de
Grupello, overl. te -, 1730; 1928, 38.
- Ehrenstein und die Herren von Ehrenstein; 1938,
64-66.

- Zur Geschichte von Ehrenstein; 1940, 74-75.
- verkoop van kasteel Ehrenstein te - aan Dominicus en Michael Colen, 1802; 1942,43-46.
- ouderdom der steenkoolwinning te -; 1952, 31-32.
- vakwerkhuis te -, 1613; 1954, 191.
- de plaatsnaam Chèvremont, gemeente -; 1956,
151-157.

- de pastoors van de Lambertusparochie te -, 13001960; 1961, 33-42.
- overzicht van de ontwikkelingen van het lager onderwijs te - vóór 1900; 1963,93-117.
- kasteel Ehrenstein te - en zijn bewoners in de 18e
eeuw; 1977, 65-79, 129-142; 1978, 12-23, 101-118.
- enige beschouwingen over het ontstaan van het
dorpje Hopel; 1978, 33-46.
KERKRADE (KLOOSTERRADE)
- zinspreuken in registers van -; 1879, 16.
- protest van de kloosterlingen van - tegen inbezitneming van de abdij door de Fransen, 1797; 1884,
1011-1012, 1014, 1022, 1026.

- spreuken en rijmpjes van de abdij -; dialect van
het Rijnland, 15e eeuw; 1886, 24.
- attestatie van schout en schepenen van Kerkrade
over de plundering en de brand van -, 1580; 1901,
33-34.

- bericht van het gemeentebestuur van Kerkrade in
1827 over de abdij en over de geschiedschrijver Simon Petrus Ernst; 1913, 39-40.
- afbeeldingen van Limburgse gebouwen in het
stadsarchief in Aken, 18e eeuw; -; 1924,7.
- functionarissen bij het laathof van -, 18e eeuw;
1931, 29-30.

- 'Die Romanische Bauplastik in Klosterrath' (boekbespr.); 1931, 44.
- leenverheffingen betreffende het huis Laar onder
-; 1932, 2-4.

- grondrente en jaarmissen te -, 1706-1707; 1932,
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Kerkrade (Kloosterrade)

25-26.

- scemate longobardino in de Annales Rodenses;
1938, 25-27.

- procedure voor het voogdgeding van de abdij in
het begin van de 17e eeuw; 1935, 1-3, 13-17.
- eigenaardige vorm van cijnsplichtigheid te -,
1709; 1938, 13-15.
- oude dading van de abdij -, 1598; 1939, 14-16.
- de rechtsterm licop en godshaller; 1939,25-27.
- 'Rodensia' (boekbespr.); 1944/45, 23.
- beschouwingen over het oudste -, 1104-1300;
1946, 40-44, 63-71.

- het handschrift van de Annales Rodenses terug in
Limburg; 1949, 69-72.
- priesteropleidingen in 850 jaar; 1954, 55-57.
kermis
- de zgn. Hollandse of St. Meertens - te Gulpen,
1778; 1929, 56-58.
- de Jëeper kirmes; gedicht in dialect van Epen;
1886, 63-64.

Kern, Johan - genaamd Fronhoven
- Maarten
Schenk
van
Nydeggen
verleent
sauvegarde- en beschermingsbrief aan -, 1588;
1879, 94-95.

- landschrijver en scholtis van het ambt Montfort;
1937, 47-48.

kerstmis; zie folklore.
Kessel (graven)
- geschiedenis van -; 1896-1901, passim.
- over de afstamming van de heren van -; 1953,
137-142.

- die Grafen von - und die Entstehung des Amtes
Brüggen; 1979, 168-173.
KESSEL (land/ambt)
- de schepenen van Venray stellen een memorie op
over de ambtman van het - en vragen de gouverneur om ontslag, 16e eeuw; 1879, 135-136.
- salvegarde verleend aan het -, 1504; 1879, 195.
- schouten of richters van het -, 15e eeuw; 1880,274.
- doortocht en inkwartiering van Spaanse troepen in
het - bij het beleg van Grave, 1586; 1880, 293.
- schepenen uit het -, 15e eeuw; 1880, 304.
- commissarissen van de koning van Pruisen namen
na de Utrechter vrede bezit van het -, 1713; 1880,
322-323.

- Fransen in het -, 1702; 1881, 420.
- privilege geschonken aan het - door Arnold hertog van Gelre, 1423; 1897,42-43.
- lijst van verpachtingen van goederen van de
kloosters in het voormalige -, 1803; 1898, 14-15.
- bijdragen tot de geschiedenis van het -; 1910,

60-61.

- breuken in het schoutambt -; 1918, 70.
- verwarde toestanden in het -, 1581-1585; 1918,87.
- heerloze knechten in het -, 1554; 1919, 64.
- getuigenverhoor te Helden in 1525 over een grensscheiding tussen de landen van Hom en -; 1919,
73-74.

- communicanten in het landdekenaat -, 1798;
1921, 72.

- functionarissen in het -, 1622-1625; 1924,38.
- dekens van het district -, 17e eeuw; 1928,50-51.
- een drietal 'officiales foranei' in het concilie van
Cuyck en - in de 15e en begin 16e eeuw; 1928,
51-52.

- ambtmannen van -; 1962, 17-24.
KESSEL (plaats)
- grenzen tussen - en Baarlo, 1740; 1886, 30-31.
- geschiedenis 14e eeuw; 1893, 91-93.
- schouten van -, 1402, 1411; 1898,52.
- gemeentewapen; 1898, 81.
- zegel van de kerk van -, 1438; 1899, 84.
- pastoors van -, 1236-1857; 1909,27-28.
- naam en sterfjaar van Caspar van Merwijck in de
kerk te -, over!. 1554; 1920,39.
- J.E. van Dolhoff, schout te -, 1759-1763; 1920,85.
- biografische gegevens betr. Jos. Hub. Sax, pastoor
van -, 1831-1912; 1924,11-12.
- scholtissen van -, 17e-18e eeuw; 1925,17.
- scheidsrechterlijke uitspraak in een geschil over het
gebruik van de Peel tussen Helden en - ener- en
Meijel anderzijds, 1644; 1933,51.
- het huis Oyen te -; 1933, 58-59.
- de burcht van -; 1959, 129-138.
- etymologie van de plaatsnaam -; 1959, 172.
- de bouw van de burcht van -, 1606; 1963, 123-125.
- de familie Keverberg te - van 1798 tot 1876; 1980,
19-32.

KESSEL a.d. NIERS; geschiedenis; 1895,49-50.
Kessels, Hendrik; uurwerkmaker te Maastricht; 1925,
22.

Kessen, A.H.M.C.; in memoriam, 1904-1960; 1960,
97-102.

KESSENICH
- molenrecht te -, 17e eeuw; extract uit de bankrechten; 1879, 64.
- bijdrage tot de geschiedenis, 18e eeuw; 1882,
659-660.

Ketel, familie van den; 1938, 54-56.
KEULEN
- reglement van 1787 op de stichting van het Roermonds huis te -; 1888, 1.
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Keulen

- een oud schilderijtje van Margaretha van Plettenberg, abdis te -, 16e eeuw; 1923, 7!.
- was Roermond geheel of gedeeltelijk een leen van
-?; 1952, 49-52.
- Wijnstraat of Wijngracht; het oost-Limburgse tracé van de middeleeuwse handelsweg - naar Vlaanderen; 1973, 175-194.
- de benaming 'Vurwijzers' voor premonstratensers
in een Keulse kroniek, 1119; 1939, 12.
Keunings, Peter - de jonge, zwaardmaker te Maastricht, 18e eeuw; 1895,80.
KEVELAER
- beurzenstichting door Joannes en Godfried Reijnders te -, 1747; 1884,960.
- de processie van Maaseik naar - en het processieverbod; 1964, 25-30.
- de Kevelaerse kelk te Tegelen, 1642; 1976, 46-48.
- 'Von Wachtendonk bis -' (boekbespr.); 1979, 18.
Keverberg
- enige aantekeningen betr. de familie; 1974, 65-82.
- de familie - te Kessel, 1798-1876; 1980,19-32.
Kiel, van; restaurateur van de O.L. Vrouwekerk te
Mechelen; 1926, 23.
Kiespenninck (Kyspenning); Henricus -, pastoor en
kanunnik te Xanten; Venlonaar van geboorte, 16e
eeuw; 1930, 56-57.
kinderliedjes
- te Sittard; 1879,36,116,146-147,156,172; 1880,354,368.
- te Maastricht; 1879, 36, 50, 79-80.
- in Belgisch-Limburg; 1879, 75-76.
- te Buggenum; 1879, 116.
- te Venlo; 1879, 116, 187-188; 1880, 215, 220; 1881, 508.
- te Blitterswijck; 1879, 131-132.
- te Kanne bij Maastricht; 1880, 344-345.
- te Gronsveld; 1885, 1060.
- uit Swalmen; 1891, 125-126; 1892, 22-23, 31, 39, 43, 59,
62-63.

klederdracht; ordonnantie te Maastricht aangaande
de officiële - voor magistraatspersonen, 1766;
1909, 71-72.

KLEEF (land)
- Willem van Kleef-Gulik te Venlo, 1539; 1880,
413-414.

- iets over de erfopvolgingsstrijd in Kleef-Mark, begin 17e eeuw; 1880, 229-230, 233-234.
- een akte van belening uit het land van -, 1745;
betr. de familie Linssen te Heyen; 1895, 96.
KLEEF (stad); de priesterbroederschap te -; tabel
1717-1807; 1894,81-82,87-88.
kleermakers; leube der - te Maastricht; 1944-45, 35-36.
klei; vervoer van - uit de Gulikse heide via Beesel

naar Holland, 1775-1784; 1956, 91-92.
KLIMMEN
- herinneringssteen te - betr _ pastoor Mathias
Schoenmakers, 1749-1817; 1880,365.
- voogdklarenis of geding van de hoofdbank -,
1656; 1881, 482-483.
- statuten van de schutterij te -, 1687; 1881, 510-51!.
- toestand van - in 1673; 1881, 546-547.
- 'auvermennekeslook' te -, Craubeek, 1882, 684.
- zegel der gemeente -, 1903; 1906, 17.
- protesten van Nic. Olislagers als stadhouder van de
abt van Eaucourt, proost en heer van Meerssen, en
Beek in 1648; 1911, 19-2!.
- een bevolkingslijst van de schepenbank -, 1729;
1913, 59-61.

- Peter Rolaps, schout van -, 1560; 1919,88.
- zegel van de hoofdbank, 1698; 1923,20.
- kerkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente te -;
1928, 23, 34.

Klinkenberg, Bernardus, O.S.B.; 1956,177-189.
klokinschrift; te Wilnis (Utrecht); 1879, 60.
klokken
- het in beslag nemen van - na het veroveren van
een plaats, 1397, 1674, 1702; 1879, 113, 117-118.
- iets over de oudste uurwerken en over de tijdsverdeling in het algemeen; 1893, 26-28.
klokkengieter
- Jan van Venlo; 1881, 533-534, 537-538, 541-542, 544.
- getuigenis van schout, burgemeester en schepenen
van Nederweert voor de - Martin Marechal, 1670;
1918, 32.

- Clockegieters, Conrardus -, alias Conraets; 1928,
65-66.

- Claude Plumier; 1920, 79.
- Joannes en Josephus Plumere; 1920,47-48.
klokkenmakers; oude - in het tegenwoordige noorden van Limburg; Bergen-Weil; 1888,87.
kloosters
- beschrijving van - als domein verkocht in de
Franse tijd; met verkoopakten; uit de processenverbaal; 1889, 197-199,201-202; 1890,3-4, 11-12, 15-16, 1920, 23-24, 28, 31-32, 34-36, 40, 43-44, 47-48.

- verpachtingen van goederen van de - in de voormalige ambten Geldern, Straelen, Wachtendonk
en Kessel; lijst, 1803; 1898,14-15.
- van de kapucijnen in België en de Rijnstreken;
1880, 238.

KLOOSTERRADE; zie KERKRADE
Klotz, Valentijn; verzoek om inlichtingen over een gebouw voorkomende op een tekening van - uit
1670; 1955, 54.
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kluizenaars

kluizenaars
- te Maastricht; 1908, 11-12, 24.
- te Maastricht (St. Pieter), 1680; 1918, 37-38.
- te Ottersum; 1888, 81.
- te Riksingen; 1904, 24.
- te Roermond, 1556; 1932, 53-54.
- te Schin op Geul, 1692; 1905, 79-80.
- te Tienray; 1881, 81.
- in Limburg, (boekbespr.); 1951, 63.
- te Vaesrade; 1952, 58-61.
- te Venlo, 18e eeuw; 1908, 15; 1924,4; 1925,38.
- te Weert; 1925,21.
klypclap; zie taalkunde.
Knippenberg, van
- deken; 1879, 112, 116, 160, 172.
- Andreas -, deken, over!. 1726; 1879,152.
- Joannes -, geschiedschrijver van het bisdom
Roermond; 1887, 115.
- genealogie; 1967, 29-32.
Knor, Joannes -, pastoor te Baexem; 1952,64.
Kocks, Joannes Lambertus; armenjager te Maasbree,
1796; 1921, 80.
Koenigs, Bartholomeus; maire van Venlo, overl.
1820; 1954, 87-90.
koffie; 'tegen de koffie'; gedrukte circulaire van 1799
waarbij de verbouw van cichory wordt aanbevolen; 1910, 16.
kokkerellenspel; zie taalkunde.
Kolff, de; familie de Bentinck -; 1910, 8.
Konings, Theresia -; intrede in het klooster Nieuwenhof te Maastricht, 1793; lofdicht; 1909, 52-53.
KONINKSEM; benoeming van E. Stegen tot schout
van -, 1740; 1907,81-82.
kop; zie maten.
kopermolens; in Zuid-Limburg; 1960, 23-29.
korversambacht; gelegenheidsgedicht je op het -,
1763; 1883,916.
kramers; noord-oostelijk portaal van de St. Servaaskerk te Maastricht verhuurd aan de -, 1590; 1895,
13-14.

kranten
- Maastrichter en andere Limburgse - in de Stadsbibliotheek en op het Rijksarchief te Maastricht;
1887,166-168,173-l74.

- oorsprong van het nieuwsblad 'Le Courier de la
Meuse' te Maastricht, 1786; 1888, 22.
- eerste nieuwsblad te Venlo, 1792; 1888,22.
- een 'Maastrichtse Gazette' van 1793 met het verhaal van het beleg van 1793; 1892, 89-92.
- verzoek tot uitgave van een krant 'Intelligensblad'
te Maastricht, 177 6; 1894, 83.

- 'Gazette van Maastricht', einde 18e eeuw; 1894,
95-96.

- het Venloos weekblad 'Valuas', 1830; 1934, 1-2.
- een en ander over en uit het Aankondigingsblad
der provincie Limburg, 1834-1837 (Maastricht);
1963, 149-153, 177-190.

- nog iets over het Aankondigingsblad, de Eclaireurs
en de drukkers Nypels; 1964, 21-26.
- het Journal du Limbourg in het eerste jaar na de
traktaten van Londen van 1839; 1964,181-192.
- 'de Belgisch-Limburgse pers van 1830-1860' (boekbespr.); 1965, 158-159.
kremersgilde; reglement op het - van Venlo, 1536;
1932,l7-18.

kreutsdaalder; zie munten.
KRIEKENBECK (ambt)
- Renier van Holthuysen, drost van -, 1476; 1898,
85.

- Maarten Schenck van Nijdeggen legt de compagnie
ruiters van kapitein Boiss in garnizoen te Wachtendonk en bezwaart het - met het onderhoud, 1586;
1879, 94-95.

- ambtmannen te -; 1881,566-567.
- Frans van Stalbergen, schout van het -, 1540;
1898, 72.

- Johan van Reyde, schout van -, 1461; 1900,40.
KRIEKENBECK (kasteel); 1902,67.
kronieken
- de Lotharingers hier te lande, 1650-1654; 1879,4.
- chronijk sedert het jaar 1700; voor zover voor
Limburg belangrijk, 1700-1703; 1890,46.
- bladzijde uit de kroniek van Jean Froissart, hoofdstuk 103; 'de heer van Valkenburg als bondgenoot
van Eduard 111 (van Engeland), circa 1340; 1910,
63-64.

- over - van Spanjaarden betr. de Nederlanden;
1934, 53-55.

- 'Cronijkje van Limburg door enen dorpskapelaan' ; 1975, 57-63, 123-128, 198-206; 1976, 70-74, 139-146;
1977,27-31,111-122,181-188; 1978,24-32,91-93,125-128,191198; 1979, 21-30, 127-134, 195-198.

- 'Cronijkje van het hertogdom Limburg'; 1980,
51-52.

kruis
- Afferden (processiekruis); 1897, 64.
- Horst (processiekruis); 1897, 64.
- Doenrade (missiekruis); 1907, 16.
- het 'oliekruis' in het Overkwartier; 1915, 75.
- Gent; 1918, 38.
- Arensgenhout; 1918, 88.
- Hulsberg; 1918, 88.
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kruis

- Swolgen (grafkruisen); 1920, 21-23.
- Stramproy (grafkruis); 1920, 66.
- Venlo (grafkruis); 1922,96.
- Maastricht (in St. Martinuskerk te Wijk); 1922,75.
- Maasniel (hagelkruis, 1750); 1924, 22.
- Bemelen (betr. een moord, 1417); 1925, 57-58.
- Gronsveld (moordkruis, 1814); 1928,32.
- wegkruisen in het Weerterland; 1975, 114-122.
Krijger, A.; aanstelling tot schepen van Stevensweert,
1686; 1901, 89.
kunst
- iets over kerkelijke kunstschatten; 1892, 57-58.
- losse aantekeningen over op dienstreis gemaakt in
Limburg; 1895, 77-78.
- kunstnijverheid beschermd en aangemoedigd door
de bisschoppen; 1897, 89-90.
- aantekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden enz. in Limburg; 1903-1905, passim.
- aantekeningen en aanvullingen betreffende de
kunstvoorwerpen in de kerk der Franciscanen te
Venray; 1905,29-30.
- cataloog van Luikse tentoonstelling van oude
kunst; fouten t.a. v . Limburgse kunstvoorwerpen;
1905, 80.

- Gault-La-Fret (Marne/France); I'art mosan en
France; 1907, 35.
- aasgieren; advertentie tot opkoop van oude kerkmeubelen; 1946, 46.
- ongehoord; verkoop van monumentale lichtkroon
uit een Limburgse kerk; 1946, 46.
- samenhang tussen - en recht in het verleden; 1949,
72-73; 1951, 41-42.

kwakzalver; testament van een Maastrichtse -; Jos.
Paginier, 1769; 1886, 16.

-LLaar; zie toponymie.
Laer; genealogie - van Hoenlo; 1924, 43-36, 59.
Laet; Jan - van Borgloon; almanak van 1511, wellicht gedrukt te Antwerpen; 1880, 292.
LAFELT; slag bij -,1747; 1879,116; 1883,852; 1904,56.
lakenwever; contract tot het aanleren van het ambacht van - te Maastricht, 1542; 1914, 64.
Lamberti, Jacob Simon; schilder, 17e eeuw; 1887,112.
Lamberts-Hurrelbrinck, mr. L.H.J.; in memoriam;
1941,65.

Lambertus, Sint
- graf van - te Sint Pieter, 1624; 1924,61-63.
- met de beer; 1949, 7-10.
LAMORMENIL; attest over de toestand van het ge-

hucht, 1642; 1911,40.
LANAKEN
- abdissen en religieuzen van de abdij Hocht; 1895,
73-74; 1898, 63-64, 72; 1895, 93-94; 1912, 64; 1933, 43.

- renteregister van de abdij Hocht, 1697, 1714; 1895,
88.

- inschriften met wapen in de oude refugie van de
abdij Hocht in de Boschstraat, 17e eeuw; 1907,
17-18.

- plunderingen uit de oude en requisitie uit de nieuwe tijd; Montaignehof; 1922, 73-74.
landmeters
- aanstelling tot landmeter in de Vroenhof, 1766,
1768; 1926, 3-4.
- Mathias Staels; 1939, 46-47.
landmeting; quadrangulatie-sporen in de omgeving
van Heel; 1974, 28-31.
Landonia, kolonel de; begrafenis van - te Maastricht, 1569; 1882, 804.
landrecht
- van Thorn; 2e helft 13e eeuw; 1925, 15-16.
- van Montfort, 1605; 1932,49-52,63-67; 1933,7-9,17-20.
LANGDORP-WOLFSDONK; een Venlose monstrans te - 1793; 1971,33-36.
Lanschot, Cornelis van; gehuwd met Henrica Caecilia
Henrici; genealogische gegevens; 1931,11-12.
Laon, Gobert van; levensbeschrijving van St. Servaas
door -, circa 1200; 1961,163-168.
Latomus; een Sittards predikant, over!. 1656; 1881,
600.

Lauwermans, familie; zilveren schenkblad met bijzonderheden over de - te Broekhuizenvorst; 1902,
93.

Laviere, Abraham; aanstelling tot procureur aan de
schepenbank van Geul-Bunde-Ulestraten, 1724;
1925, 62.

leeglopers; Maastrichtse ordonnanties over vagebonden en - in 1550 en 1555; 1930,29-30.
leengoed
- welk verschil bestond er tussen ridderschap en -?;
1901, 6.

- verklaring van de Keurkeulse mankamer te Heerlen over het erven van een stokleen, 1561; 1933, 1-2.
leerlooier
- Gerard van Heeck, te Maastricht, 1474; 1900,37-40.
- Leonard Stas, te Maastricht, 1502; 1920, 91.
Leeuwen, Helena van - en Arnoldus Couten;
grafsteen in de N.H. Kerk te Venlo; 1926,55-56.
Lefebure; gemeenteontvanger te Maastricht, 1811;
1906, 40.

Lehrmans, Augustus Corneille Julien; musicus te
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Lehrmans, Augustus

Maastricht; 1970, 55-58.
Lemmers, Matheus; de laatste gardiaan van de Minderbroeders te Venlo; 1902, 57-59.
Lenaarts, Thom.; geschrift tegen Jan van Hamerstede, predikant te Maastricht; 1925, 48.
Lenaers, familie; 1904, 96; 1905, 79.
Lenarts, familie; 1905, 2-3, 20-21, 36-37, 52-53, 69-70, 79,
85-87.

Leonardus, abt; Antonius, Cornelius, Hubertus, en Quirinus, de vijf heilige maarschalken van de
Maasvallei; 1901, 16.
letterkunde
- 'l'Orpheline de Maestricht', een charter-novelle,
1579; 1894, 13-14.
- Limburgs letterkundig leven in de 13e en 18e eeuw;
1929, 4-5, 41-44.

- 'kultuur en literatuur in de Maasgouw' (boekbespr.); 1939, 21-22.
- 'de taalschat van het Limburgsche leven van Jezus'
(boekbespr.); 1939, 22.
- het 'clooster der bekeerder sonderessen'; problemen rond het klooster der Witte Vrouwen te Maastricht en het mirakelspel Marieken van Nieumeghen; 1971, 167-184.
Leunis; inventaris der gereedschappen toebehorende
aan Hendrik -, goudsmid te Maastricht, 1737;
met genealogische aantekeningen; 1919, 11-13.
LEUT
- heerlijkheid; 1885, 1087-1088; 1912, 49.
- poort van de heren van - te Maastricht; overeenkomst betreffende restauratie van het dak, 1551;
1888, 81-82.

- inbezitstelling van het kasteel van in 1619; 1912,49.
LEUTH; proces over de halve hof Bosch te - tussen
Dirk Moeits en Johan Boermans, 17e eeuw; 1925,
66-67.

LEUVEN
- studiebeurs Laurens Sazen te -; 1887, 139.
- Leonardus Quyten, stichter van een studiebeurs te
-, over!. 1709; 1887, 171.
- Limburgers aan de universiteit van -, 1425-1797;
1890, 42-84 passim.

- inhuldiging van F.A.L. Gilissen als primus van te Maastricht, 1784; 1906, 2-3.
- over Limburgse hogeschoolstudenten in -; 1938,25, 15-16, 36.

Levallus; testament van -, voogd van Maastricht,
1265; 1895, 78-80.
Leyser, Jean - en Pereboom; orgelbouwers te Maastricht; 1968, 185-190.
licenten

- aanhouden van kooplieden op de Maas door 'officiers van de -', 1626; 1912, 60-61.
- Spaanse licentiegeldheffing op de Maas te Gennep
in 1637; 1981,103-113.
'Iicop'; zie taalkunde.
Lidwina, heilige; 'Vita alme virginis Liidwine' (boekbespr.); 1964, 127-128.
Liebergen, A.W. van; promotie van - uit Venlo,
1766; 1900, 24.
'Iieckwegen'; zie taalkunde.
Liedel, genealogie; 1895, 53-54; 1898, 74-75.
liederen
- een Oranjefeest te Maastricht in 1747; met de bij
die gelegenheid gezongen pastorale; 1879, 129-130,
133-134.

- verwoesting van Tongeren in 1677; met een liedje
op de Franse tirannie; 1879, 178-180.
- drie straatliederen betreffende de Gelderse erfopvolgingsstrijd, 1542-1543; 1880, 277-278, 281-282,
285-286.

- liedje van de fontein van Tongeren, 1701; 1880,
314-315.

- een Hermanlied te Venlo; 1880,324.
- historische - betr. Antwerpen uit 1641; 1880, 386388, 390-391.

- in de Maastrichtse volkstaal; 1882, 630-635, 653-654;
1890, 82; 1913, 24.

- moord en terechtstelling te Maastricht, 1712; 1882,
811-812.

- liedje van de Kempense boerenkrijg uit de Franse
Revolutie; 1884, 941-942.
- nieuw liedje op de Franse sansculotten, gezongen
te Maastricht; 1885, 1042, 1084.
- lied uit 1797 n.a. v. de mislukte staatsgreep van de
royalisten in Frankrijk; 1886,23.
- oud Frans lied: le roy de France captif; 1886,35,46.
-liedje van de bokkenrijders, 1743; 1886,49-51.
- Kerst-, Driekoningen- en Nieuwjaarsliedjes te
Maastricht (dialect); 1890, 82.
- het lied der vier gasten; pelgrims naar het H. Land;
1891,113-114.

- chanson sur I'arrivée des Français à Maestricht;
1891, 121.

- politieke - (uit een Limburgs liederboekje) 17901839; 1891,129,133,137,141-142,145-146; 1892,25,29,33,
34,37-38,41,45,49,53; 1893,5.

- historische - uit Limburg; relaas van de bataille
van Weert, 1760; 1893, 37-39.
- een liedje op de verkiezing in het district Oirsbeek
in 1827; 1899,79-80.
- inname van de schuttersweide door de twee schut-
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liederen

terijen van Valkenburg, 1837; 1900, 59-60, 68.
- lied op de inhuldiging van baron Clemens Lotharius van Fürstenberg te Horst, 1755; 1901, 73-74.
- liedjes op de dood van Maria Antoinetta, koningin
van Frankrijk, overl. 1793; 1903, 26-28.
- lied van de nachtwacht op oudejaarsnacht te Venlo; 1903, 96.
- oud liedje van St. Dominicus-vastendag, circa
1700; 1918, 39-40.
- historisch lied: 'van drie lantsheeren dingen'; 1967,
17-29.

- liedboek: 'dat ierste boeck van den niewe duytsche
liedekens', 1554; 1968, 143-150.
- 'een nieuw liedeke' over de Swalmer bosstrijd rond
1850; 1969, 1-10.
liefdadigheid
- natuurlijke - te Venlo en Maastricht in 1547 en
1656 n.a.v. stadsbranden in nabijgelegen gebied;
1879, 136.

- natuurlijke - te Venlo, 16e-17e eeuw; 1880,248.
Lienhardt, Hub.; aanstelling tot schepen van Ulestraten, 1653; 1902,89.
LIMBRICHT
- kerkklokken van -; 1879, 200.
- kerk te -; 1902, 33.
- Romeins aardewerk te Einighausen; 1907, 5-6.
- verklaring aangaande de grens met Nieuwstadt,
1547; 1918,47.
- de schutterij van -; 1918, 58-60.
- Elisabeth Cecilia barones van Breil, vrouwe van
-, overl. 1706; 1921, 46.
- burgheuveltje bij Grasbroek, ten n. w. van -; 1927,
7.

- kerkgeschiedenis; oorkonde, 1296; 1929, 8-9.
- oudheidkundige problemen rond kasteel Grasbroek; 1975, 91-104.
LIMBURG (hertogdom)
- een audiëntie van de Staten van Dalhem bij de
Spaanse gouverneur der landen van - en Overmaze betreffende de belastingdruk, 1637; 1881,473-474.
- grafmonument van graaf Philip J oseph van
Woestenraedt, gouverneur van -, te Regensburg;
1883, 897-898.

- 'de oorsprong van - en Gelre' (boekbespr.); 1939,
20-2l.

- de Staten van -, 15e eeuw; 1940, 20-23, 33-35.
- bijzondere oppergerechten voor het hertogdom en
de landen van Overmaze, 1703-1717; 1961,65-82.
- Limburgs Herrschaft an der Geul im Hochmittelalter; 1965, 97-104.
- vier Limburgse Statencolleges, 1598-1680; 1968,

77-95.

- Wanneer kwam Rode aan -?; 1970,41-46.
- Die Terra de Rode und das Jahr 1136; 1970,159-164.
- Standengroepering van - in het Statencollege,
14e-15e eeuw; 1971,99-112.
- uit de voorgeschiedenis van het partagetractaat,
1648-1661; 1971,111-122.
- Wanneer kwam 's-Hertogenrade aan -? Het omstreden 'Prumizfelt'; 1971,151-162.
LIMBURG (provincie)
- bijdrage tot de geschiedenis van - onder het Franse bestuur; 1881,423-424; 602; 1884,941-942; 1911,25-29.
- 'Langs de Geul; schetsen uit -'; 1886,73-74,88.
- wapen en vlag van de provincie -; 1887, 110-111,
131-132; 1953, 65-72; 1918, 84.

- project tot afschaffing van enige gemeenten in -;
1888, 58-59.

- onthulling te Valkenburg van het gedenkteken van
de vereniging van - met Nederland; 1889, 160.
- over de titel 'hertogdom' voor -; 1889,165; 1901,37;
1905, 57-58; 1977, 11-27.

- geschiedenis in het algemeen; 1890,29-31,33-34,37-40,
45,96, 100; 1892,23-94 passim; 1894, 34-52 passim; 1893, 8388; 1889, 173; 1946, 7-9.

- Limburgers aan de universiteit van Leuven, 14251797; 1890, 42-84 passim.
- Chronijk sedert het jaar 1700, voor zover voor belangrijk; 1700-1703; 1890, 46.
- politieke liederen in gezongen, 1790-1839; 1891,129146 passim; 1892, 25-52 passim; 1893, 5.

- gravure van Willem de Zwijger bij een inval in -,
1572; 1893, 52.
- aantekeningen in pastorele registers in -; 1895,65,
69-70, 74.

- krijgsverrichtingen in Nederlands en Belgisch -,
1668-1702; 1901,3.
- rijksheerlijkheden op het grondgebied van het tegenwoordige Nederlandse en Belgisch -, 1774;
1914, 23.

- namen van de twaalf anti-constituanten, 1815;
1918, 38.

- Een nuttig boekje; 'de provincie -, een Nederlands gewest, grotendeels Geldersch' (boekbespr.);
1919, l.

- boekennieuws; artikelen en werken van belang
voor geschiedenis en oudheidkunde van -; literatuuroverzicht; 1920-1940, passim; 1943, passim; 1955-1979,
passim.

- bronnen voor de geschiedenis van - te Brussel;
1927, 20-21.

- Limburgs letterkundig leven, l3e en 18e eeuw;
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Limburg (provincie)
1929, 4-5, 41-44.

- Limburgse hogeschoolstudenten in Leuven; 1938,236 passim.

- 'kultuur en literatuur in de Maasgouw' (boekbespr.); 1939, 21-22.
- 'Geschiedenis van -' (boekbespr.); 1940, 59.
- het Limburgs gedeelte van de Romeinse heerbaan
Keulen-Tongeren; 1942, 1-6, 23-29.
- 'Limburg, 1839-1939; van ploeg tot afbouwhamer'
(boekbespr.); 1942, 47-48.
- 'voorgeschiedenis van Zuid-Limburg' (boekbespr.); 1942, 62-64.
- het zuiden van Zuid-Limburg in 1669; geografische en topografische gegevens ontleend aan een
kaart van 1669; 1944-45,25-27.
- de plaatsnamen aan de Romeinse weg Nijmegen Tongeren; 1944-45, 40-51.
- nova et vetera (kleine mededelingen uit de geschiedenis van -); 1946-1961, passim.
- een vlag voor Limburg; 1953, 65-72.
- grotendeels Gelders; 1953, 96.
- 'Zuid-Limburg, ons oudste cultuurland' (boekbespr.); 1955, 56-58.
- uit de geschiedenis van Limburgs provinciaal
bestuur; 1955, 97-124, 150.
- de toestand in - gedurende 1792; 1956, 115-125.
- penetratie van de Republiek in het Limburgse
Maasdal in de 17e eeuw; 1960,151-158.
- een en ander over het Aankondigingsblad der provincie -, 1834-1837; 1963,149-153,177-190; 1964,21-26.
- 'Nederlands -, 1813-1963'; rede op 4 november
1963 te Maastricht uitgesproken in een officiële
herdenkingsplechtigheid onder presidium van F.
Houben; 1964, 71-86.
- Oud- en Nieuw-Limburg (ontstaansgeschiedenis);
1965, 11-24.

- honderdvijftig jaar provincie in 1965?; 1965,
129-140.

- de tochten van Karel de Stoute door Nederlands
-, 1473-1475; 1967,51-56.
- honderd jaar 'gewone' provincie?; 1967, 129-138.
- een brochure uit 1838; 1967, 137-146.
- 'Wandelingen door -' (boekbespr.); 1970, 30-31.
- Limburgers naar Noord-Amerika; een onderzoek
naar de landverhuizing van Limburgers naar de
V.S. gedurende het derde kwart van de 1ge eeuw;
1974, 39-54.

- bij de benoeming van de eerste gouverneur van in 1815; 1977, 1-10.
- complicaties bij de uitoefening van de kerkelijke
jurisdictie in -, 1830-1840; 1978,67-83.

- Limburgse handels- en fabrieksmerken, 18811899; 1981, 43-49.
- de problematiek van de regionale geschiedbeoefening met betrekking tot -; 1981,87-94.
- en de Duitse revolutie van 1848; 1981,119-121.
- liever Turks dan Pruisisch; 1981, 129-149.
- het kanonschot langs de Maas; 1981,216-218.
Limburg-Stirum, van
- kwartierstaat van de familie; 1899, 37-40; 1907, 35-37.
- schenking van de heerlijkheid Stevensweert aan de
familie, 1683; 1902,9-10.
- Anna Maria van den Bergh, weduwe van B.A. van
-, weldoenster der kerk van Weil, 17e eeuw; 1926,
55.

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap;
zie ook bibliotheek; museum; Maasgouw.
- verslagen en mededelingen; 1882, 621-622; 1904, 56;
1921,73,89; 1922,81; 1923, 1; 1924,28,37-38,49-50; 1925, 13,
37; 1926, 13-14; 1927, 13-14,25,61; 1928, 1-2, 13; 1929,37-38,
61; 1930, 49-51, 61-62; 1931, 13-15,25-26; 1939, 13-14, 25;
1940,25,61; 1943, 1; 1944-'45,37-39; 1946,27,49; 1947, 1,33,
72; 1948, 48, 80.

- verslagen van algemene ledenvergaderingen en excursies; 1920, 65-66; 1953 t/rn 1963, passim.
- Mgr. dr. P.J.M. van Gils, erelid; 1943,1.
- na vijf jaren, LOOG na de bevrijding en tijdens de
bezettingsjaren; 1944/45, 37-39; 1946, 27.
- Mr. K.J.Th. Janssen de Limpens, voorzitter; 1967,
97-100.

- het zilveren regeringsjubileum van de beschermvrouwe; 1973, 97-99.
- Bonnefantenmuseum en LOOG; 1977, 176-181.
Limburgse Jagers, Regiment -; de herinnering aan
Ph. van Montmorency, graaf van Home, leeft
voort in het -; 1962, 139-142.
LIMMEL
- pastoors te -, 1351-1910; 1910,53-55.
- Littemala niet Vijlen maar (hoogstwaarschijnlijk)
-; 1963, 81-93.

Limpens, J.W. de -, schout van 's-Hertogenrade,
1774; 1920, 74.
Lin, Alexius van; uit Venlo; stichter van een officie
t.e. v. de Allerheiligste Drievuldigheid in de parochiekerk te Straelen; 1764; 1934, 23-24.
Lindanus, Wilhelmus
- onuitgegeven brief van - betreffende de overgang
van Venlo in 1582; 1895,21.
- klachten van - over kerkelijke toestanden in
1575; 1907,28-32.
- groot zegel van -, 1584; 1927, 54.
- over de priesterroepingen te Roermond, 1573;
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Lindanus, Wilhelmus
1932, 10.

- en de Jezuïeten; 1941,10-14,30-32,45-48.
- eerste bisschop van Roermond; 1955, 32.
- 'Wilhelmus - als inquisiteur en bisschop' (boekbespr.); 1967, 61-63.
LINNE
- zegels te -; 1879, 165-166.
- gemeentewapen; 1896, 73.
- Sint Gregoriusfeest; gebruik; 1914,7.
- de oudste geschiedenis van -, lOe-l3e eeuw; 1954,
129-136.

Linssen
- akte van belening uit het land van Kleef, 1745, betreft de familie - te Heyen; 1895, 96.
- Joseph; 70 jaar; erelid van LGOG; 1964, 161-164.
- 'Libellus festivus; een bundel opstellen aangeboden aanrJoseph H.F.H. - bij zijn 70e verjaardag'
(boekbespr.); 1965, 29-31.
Lipsen, G.; brief aan -, deken van het kapittel van
St. Servaas te Maastricht, over de inhuldiging en
kroning van paus Innocentius XI, 1676; 1922, 69.
LITH; bezitting van de proosdij van Meerssen; 1977,
191.

LOCHES; Vlaamse 15e eeuwse inschriften te - in
Frankrijk; 1884, 982.
Loë; familie de; 1933,67.
Loeven, Aert van; gerechtelijk vonnis te Maastricht
tegen -, 1469; 1912, 94-95.
Lom, van
- familie te Venlo, 1504; 1889, 178-179.
- valse oorkonde over de familie te Venlo, 1504;
1938, 63-64.

- adellijk geslacht - van Westeringh; 1928, 70-71;
1929, 40-41.

- Johan - de Oude, schepen van Roermond en burgemeester, 16e eeuw; 1934,10-12.
Lombardiers
- in het Overkwartier van Gelre, 13e-14e eeuw; 1881,
433-434.

- cawersijn (Lombardisch koopman) vraag; 1881,
436.

Longobardino, Scemate; lombardisch bouw schema
voor Limburgse kerken; 1953, 161-166.
Lonthin, Vincentius; grafschrift, 1641; 1895, 61.
looiersgilde; zinspreuken in registers van het te Maastricht; 1879, 6.
Loomans, Charles, 1816-1899, hoogleraar te Luik;
1899, 13-14.

van sauvegarde aan Maastricht, 1405; 1913, 30-31.
- Agnes gravin; 1927, 67-68.
LOON (graafschap)
- de verstikking van het Loons nationaliteitsgevoel;
1948, 65-69.

- heeft Echt tot het graafschap - behoord?; 1958,
97-106.

- 'het graafschap -' (boekbespr.); 1970, 60-63.
loterij
- groot loterijspel op het kasteel Rijckholt; 1888, 18.
- verboden te Wittem, 1792; 1931,35.
Lotharingers
- hier te lande, 1650-1654; 1879,4.
- in Berg aan de Maas; aantekening in een doopregister, 1650; 1881,444.
- invallen van - te Roosteren in 1646 en 1648; 1881,
529, 536.

LOTTUM
- kerk- en klokinschriften te -; 1879, 140, 144.
- zegels te -; 1879, 165-166.
- enige schepennamen uit -, 1460-1744; 1880,
363-364.

- lijst van bekende pastoors te -, 1431-1842; 1908,
35-37.

- ambtmannen te -, 1635-1798; 1908,35.
- overgang van de heerlijkheid in 1563; 1915, 9-12,
17-20.

- een en ander over -; 1915, 57-59.
- laatbank en voogdgeding te -; 1918, 69-70.
- uit de kerkelijke geschiedenis van -, 1550; 1919,
41-44.

- hoeve De Spijker; 1926, 23.
- belening van de baronie van - en van de halve
heerlijkheid van Grubbenvorst; 1627; 1926, 52.
- heren van - uit het geslacht Van Wylich; 1931,3134,44.

- het huis van Darth te -; 1940, 9-10.
- de justitie in de heerlijkheid -; 1962, 113-118.
LOUAIGE; herdenking van de stichting van de Franse Republiek te -, 1801; 1884,962.
Lovanio, Johannes de; Dionysius de Kartuizer en het
testament van -; 1980, 33-50.
Loyens
- familie; 1928, 58.
- Jacob; schepen te Weert, 18e eeuw; 1938,69.
Loyola, Ignatius van; feest te Roermond in 1622
t.g.v. de heiligverklaring van - en Franciscus Xaverius; 1957, 11-17.
luchtballon
-te Venlo, 1788; 1888,26.
- het boek van Faujas de Saint Fond over de proef-

Loon, van
- Theodorus; schilder, circa 1600; 1883,844.
- Jan; heer van Heinsberg en Leeuwenberg; brief
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luchtballon

nemingen van de -, 1784; 1904, 80.
Luik (bisschoppen)
- redenen die de koning van Pruisen in 1740 genoopt
hebben tegen de - oorlog te voeren; 1880, 274-275.
- zangstukjes over de terugkomst van Caesar
Constantijn van Hoensbroek in 1791; 1886,78-79.
- uitvaart van J.L. van Elderen in de O.L. Vrouwekerk te Maastricht, 1694; 1888, 57-58.
- inschrift te Berchtesgaden ter ere van Ferdinand
van Beieren, 1628; 1889,187.
- blijde inkomst van Cornelius van Berghen binnen
Maastricht, 1538; 1896, 37-39.
- uitvaart van George Lodewijk van Berghen in de
O.L. Vrouwekerk te Maastricht, 1743; 1896,73-75.
- een protest van de Luikse commissaris-instructeur
te Maastricht tegen die van de Staten-Generaal inzake de mede-souvereiniteit van de -, 1638-1640;
1906, 41.

- rapport aan de magistraat van Maastricht i.v.m.
een reis naar Luik vanwege felicitaties voor de
nieuwe bisschop, 1772; 1910, 11-13.
- Maastrichts raadsbesluit van 1465; verbod tot partijkeuze vóór of tegen de -; 1912, 95.
- huldiging van graaf d'Oultremont als - door een
deputatie uit de magistraat van Maastricht, 1764;
1914, 28-31.

- uitvaart van Charles d'Oultremont te Maastricht,
1771; 1918, 94-95.
- 'onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de vita Balderici, episcopi Leodiensis' (boekbespr.); 1935, 68-70.
- Mgr. Zaepffel, bisschop van -, 1802-1808, te
Maastricht; 1952, 65-70.
LUIK (bisdom)
- handschrift van Johan van Hocsem, Luiks geschiedschrijver, 1341; 1886,28.
- gangbare munten in het -, 1585; 1894,49-51; 1899,
61-63.

- 'het protestantisme te - en vooral te Maastricht'
(boekbespr.); 1943, 65-71.
- het pastoorsexamen in het oude -; 1952, 17-20, 3336, 52-55.

- complicaties bij de uitoefening van de kerkelijke
jurisdictie in Limburg, 1830-1840; 1978,67-83.
- 'les archives diocésaines de Liège' (boekbespr.);
1980, 155-158.

- 'le diocèse de Liège' (boekbespr.); 1980, 159-162.
LUIK (provincie)
- 'toponomie, dialectale germano-romane du nordest de la province de Liège' (boekbespr.); 1973,
166-167.

LUIK (prins bisdom)
- oorkonde van 1511 waarbij de bisschop de burgerij
van Maastricht machtigt om straatschenders in het
land van Luik te vervolgen en voor de rechtbanken
in de stad te brengen; 1885, 1043-1044.
- kwitantie van de heer van Pietersheim aan de magistraat van Maastricht wegens ruiterdiensten in de
strijd tegen de Luikenaren, 1465; 1918,94.
- landdag bezocht door Maastricht, 1400; 1934,44-45.
- 'Miroir des Nobles de Hesbaye', geschiedkundige
verhandeling over het - door Jacques de Hemricourt, 14e eeuw; 1941, 88.
LUIK (stad)
- tentoonstelling van oude handschriften te -; 1881,
545-546.

- veelwijverij met de dood bestraft; getuigschrift,
1652; 1891,143.
- het mud te - op het einde van de 16e, begin van
de 17e eeuw; 1895, 70-71.
- Prof. Charles Loomans, 1816-1899, hoogleraar te
-; 1899, 13-14.

- tentoonstelling betreffende gilden te -; 1900, 11.
- de oude kunst op de (wereld-)tentoonstelling te-,
1905; 1903,75-76,79-80,91-92; 1905,80; 1906,4-5.
- wapenhandel tussen - en Maastricht; rekening,
1702; 1913, 46-47.
- een vijftal kruisheren van Maastricht uit de 16e
eeuw te -; 1927, 42.
- het geschiedkundig congres van -, 1932; organisatie, lezingen, Nederlandse medewerking; 1932,
57-59.

- schenking van boeken door Johannes Thoren van
Roermond aan het klooster der Bons Enfants te
-, circa 1500; 1933,20-21.
- steensculptuur te - en Hoei; 1950,92-97.
- parallèle des architectures mosanes de Liège et de
Maestricht; 1950, 98-109.
- legpenning uit 1918 n.a.v. de intocht van koning
Albert te -; 1957, 83.
- 'Land zonder grens': Aken-Luik-Maastricht; studie over de ontwikkeling van de drie steden (boekbespr.); 1959, 28-29.
- aemulatiegenootschappen te -, Maastricht en
Roermond, eind 18e eeuw; 1960, 141-150, 175-185.
- een belangrijke aanwinst voor het Bonnefantenmuseum (Maastrichts-Luikse buffetkast, 1740);
1964, 105-110.

Luther; hekeldicht op - in register van de raadsresolutiën te Maastricht, 16e eeuw; 1932, 28.
LUXEMBURG; la proteetion des monuments au
grand-duché; 1950, 66-74.
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- torenklokken van -, 1752; 1896, 58-59.
- Joan. Lamb. Kocks, armenjager te -, 1796; 1921,

lijkweg (rechtsterm); zie taalkunde.

-Mmaarschalken
- Antonius, Cornelius, Hubertus, Leonardus en
Quirinus, de vijf heilige - van de Maasvallei; 1901,
16.

- de vier heilige -; Antonius, Cornelius, Hubertus
en Quirinus als kerkpatroon; slotkapel Hoensbroek; 1926, 12.
Maas, 'H.H.J. -, 1887-1958; onderwijsman, literator en journalist' (boekbespr.); 1977, 123-128.
MAAS
- hoge waterstand in 1740; 1879, 35-36.
- hoge waterstanden van de - in 1643 en 1658 te
Maastricht; 1879, 67.
- de oude - te Stokhem; 1879, 148.
- de oudheidkundige vondsten in de -; 1880, 351;
1886,88; 1948,50-54; 1969, 131.

- waterstanden van de - te Roermond, 1643, en te
Wessem, 1799; 1881,424.
- over de veranderingen van de loop van de - in het
zuiden van Limburg; 1882, 645-646; 1949, 17-23.
- borgstelling inzake aanhouden van confiscabele
koopwaren op de -, 1626; 1918, 62-63.
- verpachting van het visrechten op de - te Maastricht op Vroenhofs grondgebied, 1575; 1919,94-96.
- borgbestorminge op de Maese tot Maestricht, 17e18e eeuw; 1930,68-69; 1931, I.
- de - in oorkonden van de lOe eeuw; 1935, 11.
- het kanonschot langs de -; 1981,216-218.
MAASBRACHT
- autobiografie van H.A. Clermonts, pastoor te -,
tijdens de Franse Revolutie; 1882, 649-650.
- gemeentewapen; 1889, 175.
- stichting van de kapelanie te -, met oprichtingsakte van 1721, en naamlijst van pastoors, 17e-1ge
eeuw; 1890, JO-I I , 17-18.
- glasinschriften in de oude kerk; 1909, 92.
- zilver van de schutterijen; 1910, JO-I I.
- klooster van Sint Joost te -; brieven, 1574; 1918,
49-51.

- kerk in 1695 ingestort; 1919, 26.
- kapel ter ere van O.L. Vrouw van Loretto te Maasbrachterbeek; 1947, 12-13.
- Sint Joost en het geslacht de Plevits; 1968, 149-155.
MAASBREE
- grenzen in de Peel met Sevenum, 1548-1648; 1879,

80.

- werving van soldaten te -, 18e eeuw; 1921, 81.
- reglement van de veldschut te -, 1797; 1921,85-86.
- schoolreglement te -, 1792, 1804; 1922, 15-16.
- schout, schepen en gezworenen te -, 17e-18e
eeuw; 1922,20-21; 1923,60; 1924,40.
- innen van 'fixums-penningen' en van de schat te
-, 1770; 1922,23.
- wegwijzers te -, 1788; 1925, 7.
- vijf pastoors te -, 17e-18e eeuw; 1928,45-46.
- scheidsrechterlijke uitspraak in een geschil tussen
de ingezetenen van de kerspels Baarlo en -, 1561;
1928, 64-65.

- Westeringh bij -; 1981,114-117.
MAASEIK
- kruisherenklooster te -; met naamlijst priors;
1879, 185187.

- de latijnse school te -, 1769; 1879, 191.
- het manuscript van de parochiekerk; 1880, 339-340.
- Lucas de Heere; de Maaseiker schilderschool; 1881,
526-527 .

- vreemde toepassing van liberté en égalité; optreden
tegen Capucijnen te -; 1883, 922-924.
- inschriften op huizen; 1883, 925.
- brief aan de commissaris bij het kanton inzake
confiscatie van kerkelijke goederen, 1799; 1885,
1046.

- de familie Van Winthuysen te -; 1886,28.
- opening van de Maasbrug tussen Roosteren en -;
1889, 159-160.

- benoeming van R. Borman tot het rentmeestersambt van - en Stokkem, 1443; 1889, 173-174.
- vers op de honderdjarige Maria Gruyters te -,
1743; 1896,25-27.
- kroniek van -, 1792-1814; door C. op 't Endt;
1901, 19-72 passim.

- geschiedenis van het Minderbroedersklooster ,
1750-1821; 1902,73-74,77-78.
- ; 1904, 52-56.

- loos alarm; gerucht van het Brabants boerenleger
voor de stadspoort, 1798; 1904, 93-95.
- kroniek 'Op 't Endt', 1797-1822; 1906,51-96 passim;
1907, 6-8, 14-15.

- lijst van pastoors van de parochiekerk van de H.
Petrus te Elen, 1462-1835, bijgewerkt tot 1881;
1907, 62-63.

- grafschrift van Antonio de la Rua van Madrid,
1636; 1910, 32.
- paniek in -, 1798; 1954, 97-106.

42-43.

- geschiedenis van -; 1890,70-71,74-75,84; 1918,33-37.
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- de Agneten van -; 1962, 101-104.
- krisis in het kruisherenklooster te -, 17e eeuw;
1963,15-17.

- de processie van - naar Kevelaer en het processieverbod; 1964, 25-30.
- Midden-Limburg en -; 1971, 133.
Maasgouw, De (tijdschrift)
- mededelingen betreffende -; 1879, 1-2; 1879,6; 1882,
621-624; 1890, I; 1891. 105; 1904, 1-2; 1918, 1; 1920, 1-2; 1923,
I; 1929, 1-2; 1937, 2, 32-33; 1940, 62; 1946, I, 27; 1947, 33;
1948, I; 1949, 1-3, 15; 1953,32,61,96; 1954,25,64,1123-124;
1955, 58, 64; 1956, I, 43, 44, 64, 198; 1957, 160; 1958, 182;
1959,53,64; 1960,32; 1980, I; 1981, 1-2,67-73, 171-176.

- 100 jaar; 1981, 1-2.
- aan de wieg van -; 1981,67-73.
- het kleedje van de honderdjarige; 1981, 171-176.
Maashandel
- borgstelling inzake aanhouden van confiscabele
koopwaar op de Maas te Maastricht, 1626; 1918,
62-63.

- bronnen voor de geschiedenis van de Limburgse
-; 1962, 117-121.

MAASNIEL
- klokopschrift, 1527; 1879, 80.
- oorkonde van l354; 1881, 464.
- school te -, 18e eeuw; 1893,26.
- gemeentewapen; 1912, 81.
- orgel voor de kerk, 1681; 1924,4; 1927,32; 1970,29-30.
- hagel kruis vernieuwd, 1750; 1924,22.
- schouten en schepenen te -, 1546-1726; 1924,28-30.
- vrijheidsboom te -, 1795; 1927, 6.
- getuigenverhoor in een geschil met Roermond over
het maaien van de heide en het turfsteken, 1548;
1930, 54-55.

- het huis 'De Tichelerie'; 1951,16.
- een attestatie over de laathof Leeuwen, 1627; 1964,
153-156.

- Asenray; 1964,163-172.
- contract van een leerling tinnegieter, 1681; 1968,
123.

- de perikelen van een 16e eeuwse pandjesbaas; 1969,
133.

- de grondheerlijkheid Leeuwen; 1970, 65-80.
MAASTRICHT (landdekenaat); zegel van het
1281; 1921,2-3.
MAASTRICHT (stad)
advocaten; reglement tegen zekere misbruiken van advocaten en procureurs, 1730; 1879, 128, 134-135.
aemulatiegenootschappen; eind 18e eeuw; 1960, 141150, 175-185.

almanakken

- in de 18e eeuw; 1880,379-380; 1919,9-11.
- jaarkroniek in een 'Nauwkeurigen MaastrichtschenAlmanak', 1761; 1909,32.
Andriesklooster, Sint
- 14e eeuwse handschrift uit het -; 1880, 205-207.
- de kapel; 1907, 57.
Annadal, Sint
- incorporatie brieven van het klooster - bij het
klooster van Calvarieberg, 1670; 1921, 83-85.
Annuntiatenklooster
- enige bescheiden, 1614-1797; 1889,113-115,117-118.
Antonietenklooster
- overeenkomst voor levenslang 'pension', 1558;
1914, 63-64.

- aanstelling van Johan Topart als preceptor of
commandeur, 1609; 1914,80.
- orgel in de kerk, 1611; 1921,22.
- koorbanken voor de kerk, 1614; 1921,30.
- geschiedenis van de commanderij; 1921,77-78.
- het klooster in de 16e-17e eeuw; 1926,34.
- voorstel tot opheffing van het klooster, 1612; 1932,
16-17.

- verloren gegaan archief, 1614; 1960,57.
apostelen, zilveren -; 1969, 53-56.
apothekers; 1884, 975-976.
Arabische prins bedelt, 1717; 1925,55-56.
archeologie
- vondsten in de vestingwerken, 1816; 1881, 462.
- vondst van munten; 1883, 871-872.
- Romeinse oudheden; 1883, 904.
- overblijfselen van een antediluviaans dier; 1883,
828.

- archeologische wandelingen in Limburg; Biesland,
de mosasaurus te -; 1884, 989-990.
- oudheden gevonden bij het bouwen van het fort
Willem, 1816; 1887, 128.
- oudheidkundige wandelingen; 1907, 95-96.
- Romeinse bouwresten; 1914, 41-43, 65-67.
- opgravingen te Caberg en Stein; 1926, 58-59.
- brandgraf te Caberg; 1927, 15-16.
- de Romeinse kelder bij de O.L. Vrouwekerk een
laat Romeinse christelijke grafkamer?; 1930,51-52.
- merkwaardige Romeinse en middeleeuwse vondsten; 1930, 42-43.
- oudheidkundige vondsten op het terrein van de firma Vroom & Dreesmann; 1932, 18-19.
- laatgotische poortopening blootgelegd aan de
Looiersgracht; 1934, 46.
- oude muurresten op het Vrijthof; 1934, 35.
- oude Maastrichtse vondsten in de laatste jaren;
1935, 61-64.
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- préhistorische vondsten; 1938, 33.
- Romeinse vondst; 1938, 33.
- vondst van een Romeinse put; 1939, 34-35.
- een Romeins graf uit het midden van de 1e eeuw na
Chr. te Wijk; 1951, 22-26.
- Trajectum Romanum; 1957, 130-134; 158, 177-182.
- overblijfselen uit de Romeinse, middeleeuwse en
moderne tijd; 1964, 33-42, 171-176.
- de lokalisatie van de Porta Regia; 1966, 35-46, 65-76,
129-136.

archief
- ontdekking van het - van de Waalse gemeente in
Sedan; 1885, 1120.
- ordening en inventarisatie van de stadsarchieven,
1760; 1885, 1066.
- uit de doopregisters van de Frans Hervormde gemeente; 1904, 56.
- beslissing van het Brabants hooggerecht inzake de
archieven van dat gerecht, 1795; 1915, 2-3.
- gemeentearchief 1936-1937; 1937,33; 1938,23.
- verloren gegaan - van de Antonieten, 1614; 1960,
57.

- aantekeningen betreffende de paymeestersrekeningen van uit de 15e-17e eeuw; 1961,179-180.
armenzorg
- genootschap van moederlijke weldadigheid, 18121840; 1929, 65-66.
- commissiebrief voor de betrekking van rentmeester der armentafel van de H. Geest, 1560;
1910, 23-24.

arrondissement; leden van de administratie van het in 1795; 1886, 23-24.
Augustijnen-Eremietenklooster; 1886, 101-102; 1908, 1112, 24.

Augustijnenklooster
- geschiedenis; 1887, 113-114; 1901,45-46; 1908,49-51.
- Johannes Scrijeberch, prior, 1536; 1899,32.
- stichting van een mis t.e.v. H.H. Crispinus en
Crispinianus door het schoenmakersgilde in de
kerk -, 1488; 1915, 60-61.
bedevaarten
- pelgrimscompagnie van Sint Jacob; 1938,48.
- boetebedevaart naar Sint Servaas in de middeleeuwen; 1939, 11-12.
- Sint Servaas als bedevaartplaats; 1981, 3-29.
Beggaardenklooster; een stichting van Elisabeth Francisci in het -, 1673; 1930, 51.
begijnen te Tongeren, geboortig uit M.; 1927,27-30.
belastingen; ontduiking der stadsmiddelen; 1918, 84-85.
bevolking
- 1ge eeuw; 1881,608.

- inwoners; beschrijving van aantal in 1795; 1897,1-4.
Beyartklooster of Dal van J osaphat; 1894, 53-55, 57-59,
61-63, 65-66; 1933, 31-32.

bezoeken
- de prins van Oranje Willem IV, 1751; maaltijd op
het stadhuis; 1879, 177-178.
- Karel IV, keizer; 1357; 1882,636.
- Karel V, keizer, 1535, 1551; 1886,51; 1906,8.
- Willem I, koning, 1819; 1892,93.
- Lodewijk XIV in 1675; 1879,119-120; 1893,82.
- Hendrik VI, (Duits) keizer, 1192; 1925,22.
bibliotheken
- lijst van geschiedkundige periodieken in de - van
het LGOG te M. en Roermond; 1948,62-63.
Bisschopsmolen; 1900, 88.
boden, stadsboden; 1911,70-71; 1915,87-88.
boekencensuur in 1756; 1920, 49-51.
boekdrukkunst
- bijdrage tot de -; 1900, 93-94; 1905, 49-52.
- Maastrichtse druk: Fel. Orsini, Les prisons autrichiennes en Italie, 1858?; 1936, 24.
- Franse uitgevers, 18e eeuw; 1937,45-46.
- Maastrichtse drukkers en courantiers; 1964, 175-182.
Bonnefantenklooster
- nissen in de voorgevel van de kerk; 1920, 80; 1921,
6-7.

- de kerk, 1708-1710; 1921,43-44.
Bonnefantenmuseum; herkomst van de sarcofagen in
de crypten van de Sint Servaaskerk en in het -;
1958, 1-12.

bouwmeester; concours voor een stads -, 1ge eeuw;
1974, 91-92.

brand, zware - in 1612; 1880, 312.
broederschappen
- iets over - uit het kerkarchief van Wijck; 1883,
916.

- de aloude priesterbroederschap van Sint Catharinadal; 1892, 15-16.
- van Sint Servaas, 1358; 1902, 45.
- ter kerke van de H. Nicolaas; 1909,36-37.
- van H. Agatha in de kerk van de H. Nicolaas,
1712; 1920,85.
- aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid in de O.L. Vrouwekerk; 1921, 65-69.
- stichting van jaargetijden bij de broederschap van
kapellanen van het Sint Servaaskapittel, 1380;
1929, 40.

- priesterbroederschappen, 1770; 1935, 37-41.
- , 15e-18e eeuw; 1940, 10-11.
bronk; de Sint Servatius - in de 17e eeuw in de ogen
van protestanten; 1961,119-123.
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bruiloft; vreugde in droefheid veranderd door sterfgeval tijdens -, 1688; 1895, 86.
burgemeesters, 14e-1ge eeuw; 1884,1027-1032; 1885, 10351043; 1922, 6.

burgemeesterszwaarden; 1923, 24.
burgernamen, 16e-l7e eeuw; 1920,28.
burgerschap
- buitenburgers van de stad; 1881,604.
- burgerschap, 1477, 1793, 1659; 1929,63.
- poorterschap, 1580-1597; 1933,53.
bussenschutters, 1615; 1915,80.
Calvariënberg
- Andr. Bouwens, weldoener van het klooster, 1625;
1907, 85.

- incorporatie van het klooster Sint Annadal bij het
klooster - 1670; 1921,83-85.
- H.H. missen in het klooster, 1635; 1930,38-39.
Capucijnenklooster; uit het manuaal van de syndicus
der paters -, 1761-1796; 1929,39.
Catharinadal, Sint; de aloude priester-broederschap
van -; 1892, 15-16.
Catharinakapel, Sint; doopvont; 1927, 42.
chirurgijn; J acob Tholouse, stadschirurgijn, 17e
eeuw; 1972, 155-156.
commissarissen-deciseurs; onbekende resoluties uit
1643 over het zenden van Staatse -; 1974,5-8.
commissarissen-instructeurs; zegel van het college van
- van Luikse zijde tijdens de regering van de
Luikse bisschop van Velbrück, 1772-1784; 1905, 32.
Dal van J osaphat; zie Beyart klooster.
dialect
- de sage van Valkenburg in het M.er -; 1879,9-10.
- merketon; de herkomst van dit Maastrichtse
woord voor perzik; 1879, 180, 188.
- de legenden van Sint Servaas, gedicht in het
Maastrichts -; 1879, 90-102.
- de uitdrukking 'jaar en dag' in het Maastrichts dialect; 1880, 320.
- hoe het volk spreekt te M.; 1880, 349-416 passim; 1881,
419-620 passim; 1882,623-700 passim, 804; 1883,827-892 passim; 1884,996-1024 passim; 1885, 1040, 1044, 1124-1136 passim; 1886, 3-4; 1913, 9-96 passim; 1914, 8.

- de betekenis van het woord 'flits' in het M.s -;
1880, 240.

- Sint Pietersberg; gedicht in het Maastrichts -;
1881, 549-550.

- liederen in de Maastrichtse volkstaal; 1882, 630-632,
633-635, 653-654.

- 'de lindeboum van Kan'; gedicht in het
Maastrichts; 1883, 826.
- 'Appeltruike'; proeve van -; 1890,77.

- Kerst-, Driekoningen- en Nieuwjaarsliedjes te M.
gezongen; 1890, 82.
- vastenavondliedje in -; 1913, 24.
- 'Figuren uit de geschiedenis der Maastrichtse literatuur' (boekbespr.); 1932, 11.
diefstal
- tijdens de heiligdomsvaart, 1468; 1900, 91.
- in 1692; 1913, 15-16.
dienstboden; meepenning voor -, 1698; 1920, 20.
Dinghuis
- opening van het oudheidkundig museum in het-;
1884, 941.

- schoorsteen in het -; 1905, 74.
Dominicanenklooster
- ; 1888, 82; 1898, 33-35; 1905, 58.

- lofdicht op Petrus Haes, predikheer, 1761; 1912,80.
- nieuw ziekenhuis der paters -, 1655; 1959, 157.
doopplechtigheden van 1391; 1882, 632.
doopvonten
- in de Sint Janskerk; 1920,31-32.
- in de H. Catharinakapel; 1927, 42.
Drusen; geldelijke bijdrage voor de - van de berg Libanon; raadsresolutie, 1731; 1882, 820.
duivenwedstrijd in 1827; 1890,61.
emigranten; Franse, l792-1793; 1889,186-187.
Faliezusters of Feilzusters; 1908, 64; 1909, 16.
Franciscanen(-recollecten)klooster; 1879,45; 1885, 10671068; 1887, 119-120; 1890,29-31; 1893, 83; 1899,25-26; 1901,
7, 77; 1913, 47-48.

garnizoen
- doortocht van troepen, 1536, 1557; 1882, 657-658,
809-810.

- garnizoensverandering, 1725; 1898, 18-19, 61-62.
- garnizoenssterkte, l715; 1906,23.
- lijst van troepen, 1793, opgesteld door ondermajoor D. Müller; 1907, 39-40.
- mouvements des troupes à Maestricht en 1811 et
1812; 1908,94.
- leverantie van schoenen en kousen voor de Spaanse bezetting, 1632; 1913, 16.
- geldlening bij het O.L. Vrouwekapittel voor betaling van soldij aan het garnizoen, l794; 1928, 66.
- veldpredikanten van het regiment Zwitsers of Grisons, 18e eeuw; 1930, 7.
- mondbehoeften in 1580 door de raad aan het geleverd; 1938, 41-43.
gasthuis van St. Servaas; 1918, 41; 1929, 53-54, 72.
geestelijken; lijst van voormalige - en religieuzen in
de 1ge eeuw te M. overleden; 1894, 93-94.
Geestkapel, Grote Heilige; zielzorg in de -; 1962,
175-180.
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geografie
- 'Maastricht, een geografische, hoofdzakelijk
economische-geografische beschrijving' (boekbespr.); 1948, 14.
- ruimtelijke ordening; Maastrichts eerste stap buiten de veste; 1979, 137-162.
geschiedenis
- analyse van oude oorkonden, 1392-1770; 1884,
953-959.

- cocarden, drie - te M., 1814; 1883, 879-880; 1887,
158-160.

- oproer tegen burgemeester Jan Dolmans, 1531,
1535; 1902,48.
- Franse volksstemming te M., 1804; 1930,69.
- Belgische Opstand; voorspel te M.; het proces
Hennequin, 1821; 1964, 85-96.
- de 'memorie van generaal Dibbets '; 1965, 81-92.
- 'Oud-Maastricht'; (boekbespr.); 1969,61-62.
- 'Twee heren, twee confessies' (boekbespr.); 1976,
99-101.

- anti-Hollandse sentimenten, 1842; 1978, 83.
gevels; chronica op -, 18e eeuw; 1929, 59.
gevelstenen
- algemeen; 1911,53-55; 1922, 18-20; 1925,21; 1928,57; 1933,
59; 1951,64; 1952,31.

- Grote Staat, 1748; lijst; 1894,45-46.
- Ridderstraat; 1900, 88; 1934, 9.
- Eikelstraat 1; 1925, 16.
- Sint Jacobsstraat 8; 1940,23.
gezondheidszorg
- het gesticht Calvariënberg; 1887, 139.
- artsen, 1ge eeuw; 1900, 74-75; 1973, 99-113.
gildepenningen; 1919, 4-5.
glasindustrie, 17e-18 eeuw; 1884, 1012; 1914,9-13.
Gouvernement
- vandalisme; 1905, 65; 1906, 2, 7-8, 25, 40, 48.
- twee historische wandschilderingen in het Spaans
-; 1952, 7-9.

graanprijzen, 1600-1749; 1932,67.
heiligdomsvaart
- vonnis van de schepenen van het Luiks hooggerecht wegens diefstal tijdens de -, 1468; 1900, 91.
- zevenjarige -; 1923, 37-48.
- 'Heiligdomsvaart Maastricht' (boekbespr.); 1962,
141-158.

hertog van Brabant; rechten van de - te M.; memorie
uit 1449; 1929, 64.
hervorming, hervormden
- de predikanten van de Ned. Herv. gemeente, 16321869; 1879, 122-123.
- namen der pastoors van de Waalse kerk, 1632-

1849; 1882, 810-811.
- aanklacht van pastoor Delruelle te Wijk tegen het
dopen van protestanten, 1781; 1884, 994-995.
- uit de doopregisters van de Waalse kerk; 1904,
56.

- uit een almanakje van 1816; voorrang predikanten
op pastoors in lijst van kerkelijke bedienaren; 1906,
40.

- gereformeerde 'Illustre school'; 1910,81-83.
- gereformeerde latijnse scholen te M.; 1910,83-84.
- verwijdering uit de magistraat van N. Wuesten die
I als lutheraan bij toeval als gezworen raad van Brabantse zijde was benoemd, 1683; 1919,35.
- de diakenen van de Neder!. Herv. Gemeente, 16321816; 1920,8-11.
- de Waalse gemeente en de oude Jezuïetenkerk in
de 17e eeuw; 1925, 38.
- vergunning van de Staten-Generaal aan het kerkbestuur van de Waalse gemeente te M. om in hun
kerk te mogen begraven, 1655; 1925,39.
- verlenen van geestelijke bijstand aan ter dood veroordeelden door Lutherse predikanten, 1681,
1707-1709; 1925,69.
- St. Mathiaskerk na 1632 in handen van de hervormde gemeente; 1925, 71.
- veldpredikanten van het regiment Zwitsers of Grisons in het garnizoen; 1930, 7.
- 'het protestantisme in het bisdom Luik en vooral
te Maastricht' (boekbespr.); 1943, 65-71.
- de Sint Servaasbronk in de 17e eeuw in de ogen van
protestanten; 1961,119-123.
hoo ggerechten
- vergoedingen in vis voor de leden van de beide -,
1440; 1915, 3.
- loonreglement voor de boden van de beide -,
1754; 1915, 87-88.
- hellebaardiers van de -, verzoekschrift; 1918,
81-82.

- namen van schouten, schepenen enz. van de beide
-, 13e-18e eeuw; 1920,67-72.
hooggerecht (Brabants)
- beslissen over de archieven, 1795; 1915, 2-3.
- procureur bij het -, aangesteld in 1710; 1915,8.
- de griffier van het - verzoekt een huis te huren,
1639; 1918, 67-68.
hooggerecht (Luiks)
- keuze van Dirick Playoul tot secretaris van het -,
1594; 1907,80.
hoogschouten
- lijst van -, 1133-1527; 1890,81-103.
- verplichtingen en baten van de Brabantse -, 14e-
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15e eeuw; 1928, 71; 1929, 53.
- rekeningen van Brabantse Schouten, 1304-1632;
1959, 115-120.

hotels
- 'den Helm', 'au Heaume', 'du Casque', 14391933; 1933,27-31.
- restaurant 'De windmolen', 1400; 1935, 27.
- 'De Croon'; 1969,21-25.
- 'Du Lévrier et de l'Aigle Noir'; 1978,47-51.
huis
- taxatie van een -, 1638; 1911,30.
- verkoop van een -, 1658; 1914,24.
huis namen
- ; 1880, 269-270, 302-303; 1885, 1076; 1922, 18-20.

- 'De Klock', 17l3; 1890,4.
- 'De Poort van Gaveren' , 1639; 1898, 69-70.
- 'Bouillon', 1675; 1922, 37.
- 'Sint Lambertushuis'; 1942,29-30.
- 'De Vogelstruis' ; 1948, 72-73; 1955, 152.
- 'Hof van Slijpe'; 1960, 65-86, 109-123.
- 'De Wilde Man', 1779; 1961, 187.
- 'De Galleye'; 1962,25-30.
- 'Stenen Huis'; 1965,55-64.
- 'De Croon'; 1969,21-25.
- 'Au petit St. Jean'; voorheen 'De Rode Leeuw';
1979, 63-74.

huisraad
- van het jaar 1408; 1885, 1052.
- koperen en tinnen -, inventaris, 1666; 1912,39-40.
huurcontract, 1681; 1913,16.
industrie; te M. vroeger; 1879, 52.
inschriften; te M.; 1903, 91.
jaarmarkt, vrije - t.g.v. St. Servaasmissen, 1630;
1915, 68.

Janskerk, Sint
- vandalisme; 1905, 89.
- doopvont; 1920, 31-32.
- inkomsten van de pastoor; 1977, 189-190.
Jezuïeten
- opheffing in 1773; 1887,189-191,193-196.
- klooster; 1901, 75-76; 1906, 59-60; 1921, 9-13; 1925, 38;
1939, 27-29, 40-44; 1952, 78-79.

- te M. verzoeken de Rekenkamer te Brussel eikebomen uit de koninklijke domeinen te verkrijgen,
1615; 1905,75-76.
- en het verraad van 1638; 1944-'45,51-56.
- bibliotheken, 1574-1960; 1960,167-176; 1961,25-29.
Joriskapel, Sint; inventaris, 1539; 1901,9-10.
Kamer van Koophandel en Fabrieken; leden en secretarissen, 1817 - circa 1925; 1934,25-27.
kansspelen, ordonnantie tegen het -, 1747; 1880,

219-220.

kapitelen
- uit de 12e eeuw in het museum; 1953, 2-10.
- de figurale - in het Maasland; 1968, 65-78.
Kapittel van O.L. Vrouw
- kanunniken en benificianten in 1797; 1885, 11051107, 1109-111, 1132.

- wie schonk aan het - de kerk van St. Pieter; 1891,
117.

- gieten van een klok, circa 1500; 1895,34-35.
- jachtbewijs voor een kanunnik, 1792; 1895,57.
- zegelstempel, 1641; 1902,50.
- aanstelling van een goudsmid, 1630; 1902,50.
- schenkt vensters aan verschillende kloosters in de
stad, 14e-17e eeuw; 1925, 20.
- doet giften, 17e-18e eeuw; 1925,33-34.
- latijnse school; rectors, 14e-17e eeuw; 1926, 34.
- school, 15e-17e eeuw; 1933,70-71; 1935,24.
- geldlening voor soldij aan het garnizoen, 1794;
1928, 66.

Kapittel van Sint Servaas
- proces tegen de plaats Sluizen, 1645; 1879,70-74.
- vijf rijmpjes op een schutblad van een register van
het - 1586; 1881,488.
- kanunniken; 1883, 880; 1888, 1-2; 1900, 28; 1930,45.
- deken; 1884, 1016; 1922, 69; 1890, 29-31, 96.
- kanunniken en beneficianten in 1797; 1885, 11051107, 1109-1111, 1132.

- charters van het -; 1887, 111-112; 1888, 13-15.
- proosdij; 1887,201-203; 1888,25; 1927,64-65.
- proost; 1888, 49-50; 1889, 151; 1904, 7-8; 1943, 14-15.
- tienden van het -; 1889, 133-140; 1895, 95.
- castrum te Heer; met huurovereenkomst, 1686;
1889, 141.

- de 'cartistae'; 1894,75-76,91.
- liturgische lepel van het -, nu in Londen; 1905, 96;
1906, 34.

- enige notariële akten over het -, 1618-1691; 1906,
49-51.

- het gasthuis van Sint Servaas; 1918,41; 1929,53-54,72.
- vergeving van het meierambt te Grandville, 1494;
1920,42-43.

- procureur, 1774; 1920,74.
- roededrager , 1774; 1920, 74.
- school van het -, 15e-18e eeuw; 1920,78; 1933,70-71;
1935, 47; 1937, 24.

- vergeving van de pastorij te Megen, 1645; 1920,87.
- overeenkomst met de stad M. over brouwen en
verkopen van bier, 1299; 1921,58-59.
- 'dienende landen', schepenbrief van Koninksem,
bank van het kapittel van -, 1442; 1925, 6-7.
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kranten
- Maastrichter en andere Limburgse in de stadsbibliotheek en op het rijksarchief; 1887,166-168,173-174.
- oorsprong van het nieuwsblad Le Courier de la
Meuse, 1786; 1888, 22.
- Gazette van Maestricht; eind 18e eeuw; 1892,89-92;

- aanstelling van een notaris in de dorpen van redemptie en de elf banken van St. Servaas, 1768;
1926, 34-35.

- goudsmid, 1532; 1929, 10.
- broederschap van kapelanen van het

1380;

1929, 40.

- bezittingen te Steenbergen; 1931,15-16.
- organist, 1620; 1932, 17.
- priester en kapelaan, 1608; 1932, 69-70.
- 'St. Servatiusstift und Stadt Maastricht' (boekbespr.); 1970, 165-168.
ker kgeschiedenis
- algemeen; 1914, 53-55, 61-63, 69-70, 78-79, 87-88, 93-94;
1915, 4-95 passim; 1921, 5-71 passim; 1937, 10.

- heiligschennis en kerkroverij, 1713; vonnis van de
krijgsraad; 1879, 35.
- kruisvormige bloedvlekken te M., 1501; 1885,1052.
- bisschoppen van Tongeren-Maastricht; 1885, 11171119; 1934, 6-7.

- religieuzen, lijst van voormalige geestelijken en te M. in de 1ge eeuw overleden; 1894, 93-94.
- voorrang van predikanten op pastoors; uit een almanak van, 1816; 1906,40.
- zondagsheiliging, verordening van de raad, 1662;
1907, 89-90.

- theses theologicae verdedigd te M.; 1910, 1-4.
- priesters, tekort aan - te M., 1815; 1912,72.
- jood, doop van een bekeerde -, 1660; 1930, 14.
- M. in de kerkelijke ban, 1400; 1934, 45-46.
- 'Twee heren, twee confessies' (boekbespr.); 1976,
99-101.

klokken
- het recht op de - bij de verovering, 1673, 1748;
1879,117-118.

- van de St. Servaaskerk; 1883, 890-891; 1886,74; 1887,
129-135; 1935, 27; 1936, 23; 1938, 47.

- klokkengelui bij publieke gelegenheden, 17931796; 1885, 1112.
- van de O.L. Vrouwekerk; 1895, 34-35; 1933, 57.
- van het stadhuis; 1886,34; 1894,70-71; 1929,32-33.
- van de St. Mathiaskerk, 1783; 1931,57.
kloosters
- vluchtplaatsen van - en poorten van edelen; 1882,
806-807, 813-814; 1883, 834-835, 845-846, 872.

- verkoop van kloosterbibliotheken onder het Frans
bestuur; 1886, 41-42.
- vensters door het O.L. Vrouwe kapittel aan verschillende - geschonken, 14e-17e eeuw; 1925,20.
- giften van de aartshertogen Albertus en Isabella
aan de -; 1938, 27-30.
- gegevens over -; 1940, 11-12, 31-33.

1894, 95-96.

- uitgave van een krant Intelligensblad, 1776; 1894,
83.

- een en ander uit het Aankondigingsblad der provincie Limburg, 1834-1837; 1963, 149-153, 177-190;
1964, 21-26.

- Journal du Limbourg in het eerste jaar na de traktaten van Londen, 1839; 1964, 181-192.
- Aankondigingsblad, de Eclaireurs en de drukkers
Nypels; 1964, 21-26.
- courantiers, Maastrichtse drukkers en -; 1964,
175-182.

kronieken
- van M., 1700-1762; 1880,210-296 passim.
- van M., 1578-1762; 1883,924-928; 1884,931-956 passim.
- bijzonderheden over M. en omstreken van vóór
1793 uit de memoires van een 99-jarige tuinman;
1885, 1094-1108.

- van M. vanaf de oorsprong tot in juni van 1862;
1885, 1131-1135; 1886, 11-100 passim; 1887, 112-208 passim;
1888, 3-103 passim; 1889, 126-208 passim.

- van M., 70-1773; 1894,27-96 passim; 1895,4-64 passim.
- van de stad M.; 1901, 82-95 passim; 1902, 3-96 passim;
1903, 3-51 passim.

- aantekeningen uit een pastoreel register, 16281629; 1891, 151-152.
- jaarkroniek in een 'Nauwkeurigen Maastrichtschen Almanak', 1761; 1909, 32.
- uit het doodregister van de Mathijskerk, 17931796; 1927, 4-5.
- van M.; met uittreksel van oud familieregister Batta; 1939, 56-58, 66-67; 1940, 5-6, 23-24, 44-45.
- van M., 1627-1648; 1948,91-93, 1949, 10-14.
- brieven over M.; 1970, 171-180; 1971, 57-62; 161-167;
1972, 137-144; 1973, 28-32; 1974, 82-91.

Kruisherenklooster
- kloosterzegel; 1881,567.
- prioren, 1435-1796; 1896,9-11.
- grafsteen van de familie Vachs, 16e eeuw, in de
kerk; 1899, 56.
- de kerk; 1906, 18-19.
- professie van Jos. Leon. Franssen, 1744; 1906,
33-34.

- een vijftal kruisheren uit M. te Luik in de 16e
eeuw; 1927,42.
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krijgsgeschiedenis
- het beleg van M., 1407, en de slag van Othée in de
dichtkunst; 1958, 149-152.
- nederlaag van de Maastrichtenaren in een gevecht
bij Zichen, 1482; 1891, 158-159.
- muiterij te M., 1555; 1881,442.
- beleg, inname en verwoesting in 1579; 1879,21; 1881,
561-569; 1887, 122-123; 1893, 85-86; 1901, 25; 1927, 19; 1936,
49-52; 1980, 81-93.

- rantsoengeld, 1579; 1879, 168.
- paspoorten voor kooplieden van de prins van Parma, 1579; 1908, 14-15, 24.
- aanslag van prins Maurits op M., 1594; 1879,61-62.
- beleg en inname van 1632; 1932, 13-16; 1956, 109-116;
1979, 75-9l.

- 'medios para ganar Mastrique', 1632-1639; spionnagerapport; 1972, 85-88.
- de verrassing van Tienen door het garnizoen van
M. in 1646; 1880, 333-334.
- de Fransen te Sint Pieter tijdens de belegeringen
van M., 1672-1679; 1897,25-38.
- beleg en inname door de Fransen in 1673; 1879,4748; 1889, 160; 1889, 184; 1896,65-66,69-70; 1897,25-38; 1927,
40; 1955, 161-170; 1961,83-90; 1961, 139-148; 1973,99-113.

- Artagnan, d' -, sneuvelt voor M., 1673; 1961,
83-90.

- Garden at Windsor Castle, a souvenir of the siege
of Maestricht, 1673; 1961, 139-148.
- het Franse intermezzo te M., 1673-1678; 1973,
132-165.

- dagverhaal van het beleg in 1676; 1881,489-507.
- weddenschap over de overgang van M. en de landen van Overmaas aan Frankrijk of Spanje in
1679; 1884, 934-935.
- de drie belegeringen van M. in de 18e eeuw; 1879,
105-106, 109-11l.

- M. in het midden van de 18e eeuw; 1937,25-28.
- aanslagen op de stad, 1705 en 1706; 1956, 49-5l.
- klaagschrift uit 1709 uit Gronsveld tegen de ingezetenen van M. m.b.t. oorlogslasten; 1880,307-308.
- Pruisische wervers ter dood veroordeeld, 1732;
1883, 882-883.

- militaire termen bij oefeningen te M., 1733; 1928,
69.

- beleg en inname van 1748; 1879, 116; 1880, 265-267;
1882, 673-674, 676, 677-678, 682-683, 691, 695-696, 697-698,
701-702, 807-808, 812, 815, 818-819, 823-824; 1883, 826-827,
843,874-875,888,891-892; 1894,71; 1896, 18-31; 1903,55-70;
1919,77-78; 1946, 19-22.

- missive van de gouverneur van M. aan de StatenGeneraal over de bewegingen van de Oostenrijkse

troepen in en om de stad, 1793; 1934,2-3.
- beleg en inname van 1794; 1883, 894-910; 1888, 37;
1891,153-177; 1892, 82-92; 1910,96; 1923,6-8,32-33; 1933,6364; 1934,2-3; 1954, 171-176.

- beleg van 1830 en de periode 1830-1839; 1886,13-15,
19-20; 1929, 20-22; 1955, 141-146; 1965, 81-92; 1966, 97-112.

- M. van D-day tot bevrijding; 1969, 137-160.
- negenjarige oorlog, 1688-1697; missieven van de
gouverneur van M. aan de bewoners in de omstreken van M. en de landen van Overmaze, 1689;
1879, 78-79.

kwakzalver, testament van een -, 1769; 1886,16.
laaggerecht
- procureurs bij het indivies - aangesteld, 1710;
1918, 14-15.

- accoord tussen de gezworen klerken van het -,
1541; 1918,40,87-88.
- octrooi voor salarisverhoging van de Luikse leden
van het -, 1617; 1919,79-80.
Leonarduskapel, Sint; 1935, 36; 1937, 48.
liedjes; driekoningenliedjes; 1890, 82.
liefdadigheid, te M. n.a.v. stadsbranden in nabijgelegen gebied; 1879, 136.
Lombard
- attest van een houder van de -, 1627; 1913, 70.
- tafel van lening; octrooi tot het houden van -,
1607; 1921, 69-71.
- de Lombarden te M.; 1970,149-158.
lonen
- loonreglement voor de boden van de beide hoofdgerechten, 1754; 1915,87-88.
- ordonnantie op de daghuren, 1581; 1933, 42.
Maagdendries; een gift aan het klooster -, 1476;
1882, 696.

Maasbrug
- wachthuis en gebouwtjes op de te M., 1591; 1887,
123-124.

- de Maasbrugkwestie te M.; sloopplannen; 1896,
41-42.

- toren aan de houten Maasbrugboog te Maastricht,
1569; 1915, 41-42.
- te Maastricht, aanbestedingsbrief 1683; 1925,61-62.
magistraat
- naamspeling op de namen van leden van de -,
1635; 1880, 316.
- kosten van het bestuur van M., 18e eeuw; 1881,465.
- Maastrichtse toestanden in 1796; stadsbestuur;
1896, 89-94.

- de officiële klederdracht door de leden van de -,
1766; 1909, 71-72.
- verwijdering van een lutheraan uit de -, 1683;
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1919, 35.

- magistraatspersonen, 1464-1774; 1921,2.
- aandeel van de ambachtsgilden in het stadsbestuur
tot 1580; 1938, 41-43.
- enkele aspecten van de moeilijkheden rond de magistraatsverkiezing in het midden van de 16e eeuw;

- geschiedenis, midden 18e eeuw; 1937, 25-28.
- de zorg voor het stedeschoon; de kleur van de oude
gevels in M.; 1943, 36-40.
- 'De historische schoonheid van Maastricht' (boekbespr.); 1943, 71.
- langs Maastrichtse straten; verwaarlozing van huizen langs de Markt; 1947, 71-72.
- deining rondom het Heinric van Veldekeplein;
1948, 31-32.

1979, 115-126.

Martinuskerk, Sint
- lijst van pastoors; 1882, 814-815; 1894, 12, 16.
- broederschappen; 1883, 916.
- schade aan de toren, 1701; 1894, 8.
- uurwerk op de toren, 1764; 1894, 19.
- de toren, 1692; 1894, 28.
- secreet in de sacristie; 1894, 48.
- grafschriften; 1904, 84-86, 91-93; 1905, 12-95 passim.
- een St. Annakapel; 1909, 16.
- opschrift onder een kruisbeeld; 1922, 75.
- legendevorming omtrent 1ge eeuwse gewelfbouw;
1958, 43-55.

Mathiaskerk, Sint
- pastoors; 1888, 27; 1896, 57-58; 1944/45, 36.
- grafschriften; 1888, 27.
- ziekenpixis; 1918, 80.
- de kerk na 1632 in handen van de hervormden;
1925, 71.

- kroniek uit het doodregister van de kerk, 17931796; 1927,4-5.
- klokken, 1783; 1931,57.
- advertentie verkoop kerkmeubelen, 1861; 1944/45,
36.

- orgel; 1950,2-6,20-23; 1951, 1-4.
milieuzorgen in vroegere tijden, 16e-17e eeuw; 1979,
198-200.

militaire eerbewijzen te M., 1690-1735; 1907,45-47.
missionarissen naar China, 17e-18e eeuw; 1956,175.
molens
- opschriften in de Bisschopsmolen en gevelsteen in
de Ridderstraat; 1900, 88.
- moutmolen van de hertog van Brabant, 1426; 1901,
5-6.

- het zgn. Pesthuis, 1775; 1958,111-122,131-140.
- afbraak en wederopbouw van twee volmolens omstreeks 1673; 1958, 121-124.
monumenten
- 'A beau mentir qui vient de loin'; over monumentenzorg, 2e helft 1ge eeuw; 1882,652.
- beschrijving van M. in 1795; aantal inwoners, straten, -; 1897, 1-4.
- '- van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg; Maastricht' (boekbespr.); 1930,70-71; 1936,23-

- nodeloos vandalisme; houten winkelpui; 1950, 32.
- doorbraakplannen voor de westwand van het
Marktplein; 1954, 94-95.
- ontwakend monumentenbeleid; 1978, 144-157.
moord
- te M., 1747; 1879,150-151.
- en terechtstelling te M., 1712; 1881, 58{>; 1882,811-812.
- het Germaans recht inzake - toegepast in 1529;
1885,1115.

- straf van een kindermoordster, 1643; 1891,138-139.
muiterij en ontvluchting van gevangenen, 1555; 1881,
442.

muntplaats
- benoeming van Petrus Stas tot ondercontroleur
van de munt van - in 1628; 1882, 822-823.
- muntwezen; 1883, 885-886.
- merovingische munten; 1886,33-34.
- munten betreffende het beleg van M. in 1794; 1888,
37.

- de Maastrichtse munt, 1626; 1895,31.
- munten van de hertogen van Brabant te M., tot
1632; 1912, 55-56.
- munt van de Vroenhof, 1525; 1907,80; 1915,88; 1918,
96; 1919, 21.

- attesten betreffende de munt van de Vroenhof,
1658; 1919,29-30.
- aanstelling van een substituut-waardijn van de
Vroenhof, 1572; 1919,29-30.
- ligging van de oude munt van de Vroenhof; 1921,
44; 1924, 40.

- Brabantse stuivers gemunt in M., circa 1525; 1918,
96; 1919, 21.

muziek
- componist François Rouweijzer; 1887, 145-146.
- opera's te M., 18e eeuw; 1887, 145-146.
- optreden van de Maastrichtse musicus Vogel te
Rijsel, 1812; 1910, 72.
- schoolzang van Hermannus Torrentius; 1921,24.
- een concert-programma uit 1804; 1946, 15.
- 'Maastricht's muziekleven' (boekbespr.); 1966,
63-64.

- Maastrichts muziekleven 1e kwart 1ge eeuw; 1966,

24; 1939, 22-23.
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87-92.

- het stadspark en het Maastrichts muziekleven;
1969, 198-199.

- musici te M., 1ge eeuw; 1970,55-58.
- van Maastrichtse Muziekvereniging tot Stedelijke
Muziekschool; 1973, 11-18.
- plaats en betekenis van de Liedertafel Concordia
in het Maastrichtse muziekleven; 1974, 24-27.
- de Société d'Harmonie Royale; 1975, 132-151.
- Maastrichtse muzieksociëteiten, 1ge eeuw; 1976,
109-118.

- het muziekonderwijs, 1ge eeuw; 1977, 33-39.
- het concertieven in de 1ge eeuw; 1978, 84-90.
natuurrampen; 1879, 67; 1679, 151-168; 1881, 597; 1893, 52;
1891,147-148; 1894,8; 1897,96; 1915,24; 1939,33-34.

neuzengezelschap; n.a.v. een penning van 1608; 1940,
24.

Nicolaaskerk, Sint
- getal communicanten, 1641-1661; 1891, 151.
- pastoors; 1894, 8.
- zegelstempel; 1902,61.
- broederschappen; 1909, 36-37; 1920, 85.
- beeldhouwer J.J. Vandemeer, 1836; 1939,10-11.
- afbraak; 1939, 8-10.
Nieuwenhof
- intrede van Theresia Konings, 1793; 1909, 52-53.
- kerk en klooster; 1913,70; 1927, 1-3, 14-15; 1929,55-56;
1935, 47.

- Aldenhof-Nieuwenhof; 1927, 69-70.
noodkist
- de boeteprocessie met de -, 1677; 1932, 37-40.
- de levensboom en de Maastrichtse -; 1968, 49-54.
notarissen, 16e-17e eeuw; 1905,64; 1921,62-63.
onderwijs
- verzoekschrift van Arnold Dahou, schoolmeester,
1714; 1882,814.
- 'studenten tusschen malkander handtdaedich geweest hebbende' uit de raadsverdragen, 1677; 1883,
828.

- latijnse scholen; 1887, 145; 1910, 83-84; 1924, 8-9; 1933,
62-63; 1980, 98-100.

- programma's van toneelstukken door studenten
van gymnasia, 18e eeuw; 1899,9-23; 1900,77.
- advertentie van een privéleraar; 1900, 28.
- overeenkomst tot het oprichten van het Jezuïetencollege, 1574; 1906, 59-60.
- theses theologicae verdedigd te M.; 1910,1-4.
- 'Illustre school'; 1910,81-83.
- school van het St. Servaaskapittel, 15e-18e eeuw;
1920,78; 1933,70-71; 1935,47; 1937,24.

- ordonnantie van de magistraat op de scholen en

het catechismusonderwijs, 1629; 1923, 66-68.
- verplicht godsdienstonderwijs in de kerk voor alle
schoolkinderen, 1585; 1932, 55-56.
- rectoren van de O.L. Vrouwekapittelschool; 1926,
34; 1935, 24.

- 'Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te M.'
(boekbespr.); 1940, 46-47.
- '(H)ogere) B(urger) S(chool) te M.', gedenkboek
1939 (boekbespr.); 1940, 47-48.
- verslag van de hoofdinspecteur Wijnbeek over het
middelbaar onderwijs, lager onderwijs en het atheneum, 1835; 1964, 129-144.
- Jacques Rondel, 1636-1715, eerste hoogleraar te
M.; 1970,99-108.

- van Maastrichtse muziekvereniging tot Stedelijke
Muziekschool; 1973,11-18.
- het muziekonderwijs, 1ge eeuw; 1977,33-90.
ontvoering; een voorgewende - (van mevr. van Zoutelande); 1972, 43-63.
Onze Lieve Vrouwekerk
- twee Byzantijnse H. Kruisrelieken uit de schat;
1883, 928; 1941, 15-16.

- uitvaarten van bisschoppen van Luik; 1888, 57-58,
1896, 73-75.

- restauratie van de kerk; 1889, 169-171,202; 1891, 191192, 195-196, 200; 1912, 59-60.

- kerkelijke gebeden voor de keizer, 1800-1814; 1890,
78-79.

- grafstenen, grafkamers, sarcofagen; 1891, 162, 179180; 1894,29-30; 1902,86; 1908,76-80; 1918, 12-32; 1920,72;
1930, 51-52.

- altaren; 1902, 1-3; 1926, 68.
- schilderstukken in de kerk; 1902, 5; 1908, 15-16.
- godslamp voor het koor, 1642; 1902,50.
- orgel; 1914, 37-38.
- inschriften in torenmuur en dak; 1914, 43-44.
- aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid; 1921, 65-69.
- gouden keten aan het beeld van O.L. Vrouw geschonken door een protestant, 1631; 1925, 20-21.
- klokkenspel en uurwerk, 17e eeuw; 1933, 57.
- 'Studien zur holländisch-limburgischen Romanik
unter besonderer Berücksichtigung der Liebfrauenkirche in Maastricht', (boekbespr.); 1935, 47-48.
- geschiedenis van de teruggave van de kerk in 1837
aan de R.K. Eredienst; 1936, 53-56, 63-65.
oproeren in de jaren 1531, 1535, 1539; 1879,50-52; 1882,
693; 1902,48, 50; 1907, 80.

Oranje
- een Oranjefeest in 1747; met de bij die gelegenheid
gezongen pastorale; 1879, 129-130, 133-134.
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- tweede Oranjefeest in 1749; 1879, 145-146.
- rouw bij de dood van prins Willem IV van Oranje,
1751; 1879,184.
organist van het St. Servaaskapittel, 1620; 1931, 17.
orgels
- in de O.L. Vrouwekerk, 1665; 1914, 37-38.
- in de kerk van de Antonieten, 1611; 1921,22.
- in de St. Servaaskerk; 1937, 48; 1966, 141-150.
- in de St. Mathiaskerk; 1950,2-6,20-23; 1951, 1-4.
- in het Bonnefantenmuseum, circa 1725; 1957,
148-149.

pachtvoorwaarden en contracten te M., 1618-1650;
1911,64; 1913,85; 1914,48.

papier
- prijs van het -, 15e-16e eeuw; 1880,264.
- 'Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van de Kon.
Ned. Papierfabriek' (boekbespr.); 1952, 30-31.
parken
- het stadspark; 1897, 23-24.
- tuin vol bomen, 1775; 1960,128.
- het stadspark en het Maastrichts muziekleven, 1ge20e eeuw; 1969, 198-199.
paymeestersrekeningen; aantekeningen betreffende
-, 15e-17e eeuw; 1961,179-180.
pelgrimscompagnie van Sint Jacob, 1923; 1938,48.
perroen; 1955, 71-74.
Pesthuis, 1775; 1958,111-112, 131-140.
politie, criminele; moeder Clara Fey en de - van M.,
1840; 1937,22-23.
posterijen
- bijdrage tot hun geschiedenis; 1909,60-61, 80; 1918,
91-92; 1919, 34-35, 94; 1922, 87; 1928, 41-42; 1939, 18-19.

- 'Historisch overzicht van het Maastrichtse postwezen'; (boekbespr.); 1937,34-35.
procureur
- reglement tegen misbruiken van advocaten en -,
1730; 1879, 128, 134-135.
- aan het Brabants hooggerecht, 1710; 1915,8.
- bij de Vroenhof, 1710; 1915,8.
- bij het indivies laaggerecht, 1710; 1918,14-15.
pijpenindustrie; octrooi, 1770; 1930, 65.
raadsverdragen
- inventaris van de -, 1379-1383; 1883,857-879 passim.
- aantekeningen uit de -; 1888, 45-46.
recessen van M.; 1951,49-53,69-75.
recht
- geschil met de stad Keulen; 1893, 83.
- meepenning voor dienstboden, 1698; 1920,20.
- alde caerte, 1284; 1926, 1-2.
- dagvaarden 1400; 1934, 44-45.
- bijgeloof; geval van tovenarij, 1625; 1946, 10-13.

rechtspleging
- terechtstelling, 1661; 1880, 348.
- terechtstelling, 1712; 1881,586; 1882,811-812.
- schepenbank; het huis 'De Poort van Gaveren' in
1639 ingericht tot -; 1898,69-70.
- weerwolverij; vonnis en executie wegens - in
1607; 1903,95-96.
- spotpaard; een oud gebruik, 1564; 1909, 80.
- het delict 'forfait' te M. in de middeleeuwen; 1918,
7-8.

- enige vonnissen, 1476-1500; 1925,16-17.
- recht op vondsten te M., 1409-1420; 1925,64.
- vrede met Roermond en het land van Montfort,
1360; 1928, 71-72.
- vrede met Venlo, 1362; 1930, 18-19.
- vagebonden en leeglopers in 1550 en 1555; 1930,
29-30.

- tovenarij; geval van betovering, 1625; 1946, 10-13.
- Raadkamer van M., 1473-1477; Conseil Souverain
en Brabant à Maestricht, 1675-1678; 1961,65-82.
Reclusen; 1906, 66-68; 1919, 32.
refugie; van kloosters en poorten van edelen te M.;
1882, 806-814; 1883, 834-835; 845-846, 872; 1903, 9-10, 92;
1907,5,75; 1907, 17-18; 1920,74; 1965,33-42.

rentmeesters; rekeningen van de Brabantse - te M.,
1304-1632; 1959,115-120.
rogge; uitvoervergunning voor -, 1773; 1911,64.
schaking; een - te M., 1434; 1889,106.
schilderij
- iets uit het kerkarchief van Wijck over een
1883, 916.

- van het verraad van M., 1638; 1885,1068.
- over M.; 1887, 111.
- van beroemde meesters te M., 1787; 1893, 25-26.
- uit 1499 op het raadhuis; 1934, 53.
schoorstenen
- in het Dinghuis; 1905, 74.
- in het pand Sint Servaasklooster 24; 1959, 85-88.
schouwburg
- het comediegebouw; 1881,441-454.
- graaf de Pontèves; een theaterdirecteur te M. 1777;
1883, 832.

- toneelspeler Fabre d'Eglantine; 1883, 917-918.
- theaterstukken en opera's te M. gedrukt of geschreven, 18e eeuw; 1887,145-146.
- blijspel over het beleg van M. in 1793; 1891,153-177
(passim).

- programma's van toneelstukken door studenten
van gymnasia te M., 18e eeuw; 1899, 9-23; 1900, 77.
schuttersgilden van M.; 1881,430-431; 1891, 196; 1892,2-95,
passim; 1893, 8-23, passim; 1904, 3-7.
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Servaasfontein, Sint; op het Vrijthof; 1888,69-70; 1934,
3-5, 13-16, 31-34, 37-42.

Servaaskerk, Sint
- grafzerken, sarcofagen, crypten; 1882, 693-695; 1884,
1006-1008; 1958, 1-2.

- bezoek aan de kerk; 1883,829-831; 1939,8-10.
- relieken, 1829; 1883, 843-844.
- klokkenspel; 1883,890-891; 1886,74; 1887,129-135; 1936,
23; 1935,27; 1938,47.

- reglement voor de klokkeluider; 1884, 984; 1896,
61-64.

- uitvaarten, 1539, 1598; 1884, 1009-1011; 1888,5.
- altaren; 1884, 1023; 1890, 13-14; 1899, 81-83, 85-87; 1908,
33-34; 1922,40; 1926,61; 1938,57.

- schilderwerk en schilderstukken; 1885, 1084, 1096;
1901,65-66; 1905,66-67; 1923, 59; 1981,74-86.

- familiebeurs van Mathias Habets, beneficiant,
1763; 1886, 9-11.
- de westtoren en het westwerk; 1887, 117-118; 1955,
129-132; 1956, 1-27, 37-43, 87-92; 1957, 71-78; 1958, 90-92;
1963, 33-47.

- grafzerk van H.H. Monulphus en Gondulphus;
1890, 9-10.

- regesten over de kerk, 1220-1790; 1895,1-34 passim;
1897, 29.

- het noord-oostelijke portaal verhuurd aan kramers, 1590; 1895, 13-14.
- schenkingen en legaten aan de kerk; 1896, 23; 1908,
33-34.

- impostlijst van de narthex; 1905, 44.
- de bogen tegen de kerk; 1906, 1.
- het nieuwe voetstuk der Sint Servatiusbuste; 1909,
2-3.

- het westelijk gedeelte van de omgang en de gebouwen die zich daar bevinden; 1914, 17-21.
- moord in de kerk in de kerstnacht, 1575; 1919,16.
- de romaanse retabel in het westelijk deel; 1926,
20-21.

- orgel; 1937, 48; 1966, 141-150.
- boetebedevaart naar - in de middeleeuwen; 1939,
11-12.

- heiligen achter kippengaas; bergportaal; 1946, 72.
- herkomst van de sarcofagen in de crypten van de
Sint Servaaskerk en in het Bonnefantenmuseum;
1958, 1-12.

- een hypothese betreffende de keizerzaal; 1966, 1-8.
- het 'premier art roman' in de Nederland; de stiftskapel van -; 1967, 37-52.
- de toestand van de kerk tegen de aanvang van Cuypers' restauratie; 1967, 161-163.
- de Maastrichtse zilveren apostelen; 1969, 53-56.

- onbekende afbeelding uit de 15e eeuw; 1971,
141-152.

- inscripties op de zgn. retabel (l2e eeuw); 1974,
55-61.
- ; 1976, 1-42.

- de geribde millefiori drinkbeker; 1976, 75-80.
- de Christuszijde van het Servatiusschrijn; 1977,
107-110.

- een vroeg 16e eeuws beeldje van Sint Servatius; een
aanwinst voor de schatkamer; 1978, 158-163.
- een aanwinst voor de schatkamer; 1980, 72-80.
- iconografisch programma schilderwerk koorgewelf; 1981, 74-86.
- als bedevaartplaats; 1981, 3-29.
Servaasmissen, Sint
- ; 1883, 863-864.

- vrije jaarmarkt t.g.v. de -, 1630; 1915,68.
Servaasprocessie
- met supplicatie, 1488; 1886, 81-82.
- de boeteprocessie met de noodkist van Sint Servaas, 1677; 1932, 37-40.
- de Sint Servaasbronk in de 17e eeuw in de ogen van
protestanten; 1961, 119-123.
Sociëteit, 'Groote -; bijdrage tot de mentaliteit van
M., 1760-1960' (boekbespr.); 1963,21-23.
stadhuis
- het klokkenspel; 1886,34; 1894,70-71; 1929,32-33.
- torentje van het -, 1793; 1892,95-96.
- zaal der stadsbibliotheek op het -, vóór 1794;
1893, 51-52.

- eerste steenlegging, 1659; 1915, 1-2.
- schilderij uit 1499 op het -; 1934, 53.
- de eerste in druk verschenen afbeeldingen van -,
1664; 1942, 14-16.
- wandtapijten, 1737, 1738; 1942,65-73,73-75.
- restauratie; 1949, 32.
stadsbibliotheek
- zeldzame boeken in de - van M. en in het rijksarchief; 1885, 1034-1035, 1045-1046.
- de zaal der - te M. op het stadhuis voor 1794;
1893, 51-52.

- gemeentebibliotheek M., 1936-1937; 1937, 33; 1938,
23.
- ; 1950,32.

stakingen te M., 1391, 1402, 1502; 1883,825-826.
Statenhuis te M., 1700-1701; 1915,21.
Sterre ter Zee
- bibliografie Divae Virgo Mosae-Traiectensis,
1609; 1898, 73-74.
- bijzonderheden; 1912, 41-42.
- sieraden en ex-voto's, circa 1630; 1918, 65-67.
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- 'De geschiedenis van de - te Maastricht tot 1804'
(boekbespr.); 1938, 10-11.
straten, pleinen, wegen
- en straatnamen; 1879, 17-18; 1884, 1014-1020; 1935, 32;
1969, 193-197.

- beschrijving van M. in 1795; 1897,1-4.
- straatjes in M., 1679 en 1680; 1937,24.
- Aldenhof; 1927, 69-70.
- Boschstraat; 1907, 17-18.
- Bouillonstraat; 1914, 96; 1960, 65-86, 109-123.
- Bredestraat; 1906, 84.
- Cierlostraatje; 1935, 24.
- 'duckele straeten', 1708; 1931,51.
- Eikelstraat; 1925, 16.
- Grote Staat; 1894, 45-46; 1928, 23; 1929, 39.
- Heinric van Veldekeplein; 1948, 31-32.
- Helmstraatje; 1935, 44-45.
- Hondstraat; 1957, 130-134.
- Keizer Karelplein; 1958,177-182.
- Keulse straat, 1416-1743; 1964,147-154.
- Kornmel; 1907, 5, 75; 1920, 74.
- Lenculenstraat (Rue des trois frères); 1921,15-16,44;
1928, 67; 1931, 53.

- Looiersgracht; 1934, 46.
- Markt; 1947, 71-72; 1954, 94-95.
- Nieuwenhof; 1927,69-70.
- P(s)almstraat; 1911,40,72.
- Ridderstraat; 1900, 88; 1934, 9.
- Schroystraat; 1935, 36.
- Sint Jacobsstraat; 1940,23.
- Sint Servaasklooster; 1959, 85-88.
- Stokstraat; 1913, 24.
- Vrijthof; 1934, 35; 1944/45, 6-8; 1948, 72-73; 1955, 152.
- den Wijnckel; 1935, 44-45.
taalkunde
- het deelwoord in de Maastrichtse tongval; 1879,
57-58.

- de oorsprong van twee Maastrichtse spreekwoorden; 1879, 180.
- een brief uit 1814 over het gebruik van de Nederlandse taal te M.; 1881, 482.
- gouden spreuken van onze voorouders op het
schutblad van een schepenregister van M., 1525;
1885, 1076.

- oude spreuken en gezegden uit een schepenregister
van M., 16e eeuw; 1886,28.
- gulden spreuken in de resolutieboeken van de
Maastrichtse magistraat, 1586-1595; 1896, 11.
- gouden spreuken op de omslag van een accijnsregister te M., 1581; 1895,74; 1896,49; 1897,88.
tekeningen met betrekking op M.; 1915,24.

tollen .
- van knollen, 15e eeuw; 1921,30.
- de kleine 'Prince -', tarief 1722; 1911,71-72.
Tweebergen, gouden spreuken in een gichtregister van
de bank van -, 1661-1794; 1897,54.
tweeherigheid van M.
- ; 1906,41; 1954, 135-150, 161-170; 1955, 49-52.

- 'Twee heren, twee confessies' (boekbespr.); 1976,
99-101.

uitgevers; Franse te M., 18e eeuw; 1937,45-46.
uithangborden; 1911, 53-55.
uitvoer
- uitvoervergunningen voor rogge uit M., 1773;
1911,64.

- in- en uitvoer van vuurwapens te M., 1693; 1919,
96.

uurwerk
- op de kerktoren van Wijck, 1764; 1894, 19.
- een klokkenspel van de kapittelkerk van O.L.
Vrouw, 17e eeuw; 1933,57.
verraad van M. in 1638
- ; 1885, 1068; 1940, 17-19; 1944-'45, 51-56.

- bibliografie betreffende de martelaren van M. en
het -; 1939, 17-18.
- 'Van 't gruwelijek verraet, in den jare 1638 op
Maestricht gepractiseert' (boekbespr.); 1939, 21.
vestingwer ken
- springen van het kruitmagazijn in 1761; 1880,347348; 1889, 174.

- vondsten in de -, 1816; 1881,462; 1887, 128.
- kruitmijnen aan de Helpoort; 1882, 637-638, 644.
- inschriften in de stenen van de stadsmuren; 1882,
675-676, 680.

- buskruit gevonden in de oude Helpoort; 1882, 685.
- sloping van de -; 1884, 1001-1002, 1016.
- poorten; 1884, 1014-1015, 1019-1020; 1892, 71-72; 1892,
71-72.

- waterpoort te Wijck; 1890, 37-40.
- kruittorenpoort; 1897, 17.
- bolwerk 'de vijf koppen'; 1904,76-77.
- herstellingen aan de - bij de Brusselse Poort,
1642; 1904,80.
- de Wijcker kruittoren; 1905, 65.
- ode op de voormalige kruittoren, gesloopt in 1868;
1912, 47-48.

- Pater Vincktoren; 1912, 73.
- toren aan de Maasbrugpoort, 1569; 1915, 41-42.
- nieuwe weg bij de St. Maartenspoort, aangelegd in
1784; 1918,39.
- de Maaspunttorens; 1918, 60-62.
- verpachting van de buitenste gracht te Wijk, 1480;
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1919, 67.

- de Tweebergerpoort; 1921, 23.
- walmuur bij de papierfabriek; 1926, 20.
- oude toren aan de Tweebergerpoort; 1926, 46.
- ontmanteling in 1868; 1930, 69.
- laat-gotische poortopening blootgelegd aan de
Looiersgracht; 1934, 46.
- 'rapport betreffende een onderzoek van de oude
documenten en tekeningen over M. en de Sint Pietersberg' (boekbespr.); 1934, 70-71.
- een ondergronds inundatiekanaal; 1944/45, 10-12.
- militaire sorties; 1952, 36-38.
- kleine militaire bouwwerken in de oude vestingwal
achter het klooster der Jezuïeten aan de Tongersestraat; 1952, 78-79.
- de rol van geld en arbeid bij de aanleg van de -,
16e-17e eeuw; 1953, 167-178.
- overblijfselen der Nieuwe Bossche fronten; 1954,
65-70.

- belangrijke muurresten van het ravelijn A ontgraven; 1954, 159-160.
- de tegenmijnstelsels der vesting; geschiedkundig
overzicht, 1579-1944; 1955, 73-87.
- Frans verkenningsrapport van 1831 betreffende de
-; 1955, 141-146.

- het bolwerk der Scoenverderen, 1525-1868; 1957,
3-10.

- de linie van Du Moulin; imponerend voorbeeld
van 18e eeuwse krijgsbouwkunde; 1957,177-188.
- het fort Sint Pieter, schepping van Daniël Wolff
baron van Dopff; 1959, 1-16.
- het bastion Randwijck; Maastrichts laatste 'eilandfortificatie' gaat verdwijnen; 1959, 167-172.
- wat bracht de 'Poort Waarachtig' en wat bedierf
ze?; het voorterrein van de O.L. Vrouwewal; 1961,
97-108.

- plan tot ontmanteling, 1667; 1962,43-48.
- rond 'Nieuwstad' en 'O.L. Vrouwewal'; 1962,47-56.
- fragment van de voormalige lunet 'Burmania' teruggevonden; 1962, 83-86.
- 'gabions' (schanskorven) uit het Ravensbos voor
de vesting -, 1572; 1962, 137-138.
- merkwaardige kaarten van de vesting uit het einde
van de 80-jarige oorlog; 1964, 155-160.
- de versterking van de hoge fronten, 1688-1690;
1965, 43-52.

- de lokalisatie van de Porta Regia; 1966,35-46,65-76,
129-136.

- overblijfselen van 18e eeuwse vestinggangen te
Wijk; 1967, 125-127.
- bouwfragmenten van een 17e eeuwse redoute te

Wijk; 1967, 153-156.
- bij de restauratie van het bastion Waldeck; 1968,
53-59.

- bouwresten van de voormalige lunet Sint Pieter teruggevonden; 1968, 119-121.
- uit de geschiedenis van de vesting; 1969,65-104; 1971,
73-100; 1972, 97-126; 1973, 33-53.

- een verklaring voor de naam Lindekenskruispoort;
1974, 36-39.

- bij de restauratie van het bastion Holstein; 1979,
6-14.

- Maastrichts eerste stap buiten de veste, 1ge eeuwse
uitbreidingsplannen; 1979, 137-162.
- de restauratie van de Hoge Fronten; 1981,95-102.
visserij
- eigenaardige gebruiken bij de verpachting der -,
17e eeuw; 1906,40.
- verpachting van het visrecht op de Maas op grondgebied van Vroenhoven, 1575; 1919, 94-96.
voogden van M.; 1890,29-31; 1895,78-80,82; 1919,57-58.
vroedvrouwen, de eed van de -, 1628; 1975, 44-48.
Vroenhof
- limietbeschrijving, 16e-18e eeuw; 1894,89-91; 1896,78; 1905, 58-60.

- reglement op de nachtwachten, 1793; 1898,77-78.
- het schepenhuis van het graafschap van de -;
1907, 49-52.

- munt van de -; 1907, 80; 1915, 88; 1918, 96; 1919, 21.
- verkoop van een huis op de Bouillonstraat door
het gerecht van de -, 1612; 1914,96.
- procureurs bij de aangesteld, 1710; 1915,8.
- toestand van het graafschap de -, 1748; rapport;
1915, 73-74.

- instructie voor de landdrost, tevens schout van de
-, 1648; 1918, 51-52.
- aanstelling tot secretaris van het grafelijk gerecht
van de -, 1600; 1919, 19.
- vergaderplaatsen van het gerecht van het graafschap -, 17e eeuw; 1919,31.
- geschil over het malen van granen, 1706-1708;
1919, 65.

- lijst van beambten van de -, binnen en buiten M.,
1695; 1919,78-79.
- verpachting van het visrecht op de Maas op grondgebied van -, 1575; 1919, 94-96.
- verzoekschriften aan het gerechtshuis van het Hof
van Lenculen, 1527; 1921,38.
- aanstelling tot landmeter in de -, 1766, 1768;
1926, 3-4.

vrijmetselaarsloges te M.;
Waalse kerk

1879, 96.
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- geschilderd venster, 1681; 1885,1116.
- vergunning om in de kerk te mogen begraven,
1655; 1925,39.
wapenhandel; met Luik, 1702; 1913, 46-47.
wapens
- de wapenindustrie; 1879, 32; 1887, 198; 1905, 37-40; 4445; 1913, 7; 1936, 18-2l.

- verbod om - te dragen; 1889, 105-106, 109-11l.
- zwaardvegers en geweermakers, 18e eeuw; 1905,64.
- drie vuurroers voor M., 1572; 1908,84.
- verpanding van een vuurroer door een stadsbode,
1543; 1911, 70-71.
- in- en uitvoer van vuurwapens, 1693; 1919,69.
- Maastrichtse pistool- en geweermakers in buitenlandse steden; 1937, 1l.
weeshuis, gereformeerd -; lijst van regenten en
moeders-regentessen 1641-1910; 1918,42-44.
wegen
- eerste steenlegging van de rijksweg naar Tongeren,
1804; 1907,43-44.
- de heerstraat Maastricht-Aken in 1475 te Gulpen;
1925, 17.

- weg van M. naar Aken, missive van de Staten Generaal, 1697; 1925-63.
- de Romeinse weg Maastricht-Heerlen; 1955, 37-44.
weldadigheid; genootschap van moederlijke -, 18121840; 1929,65-66.
Witte Vrouwenklooster
- ; 1908, 64; 1909, 23-24.

- het klooster en het mirakelspel Marieken van Niemeghen; 1971, 167-184.
zeepziederij; koopmanscontract in 1717; 1912, 96.
zegels
- van het klooster van de Kruisheren; 1881,567.
- stempel van het O.L. Vrouwe kapittel, 1641; 1902,
50.

- stempel van de parochiekerk van H. Nicolaas;
1902, 6l.

- van de commissarissen-instructeurs van Luikse zijde, 1772-1784; 1905,32.
- twee - van M., 14e eeuw; 1915, 96.
- van de conseil souverain de Brabant, 1673; 1936,8;
1937, 9.

- Mariavoorstelling in de 13e -14e eeuw; 1939,60.
ziekten
- zwetende ziekte, 1527; 1882,821-822; 1883,827,833-834.
- pest; 1929, 28; 1928, 31-32; 67; 1936, 9.
- melaatsen beboet; rekening 1412-1413; 1925,64.
zilver
- feestgave voor een primus; zilver van de edelsmid
J.B. Eymael, 1787; 1962,181-190.

- de Maastrichtse zilveren apostelen; 1969, 53-56.
zoutziederij, het verdwijnen van de Maastrichtse -;
1958, 23-25.

Mac Mahon, kapitein Francis de - te Maastricht,
1712; 1879, 32.
Macharii, Barth. ; Maaslandse dichter in dienst van
Karel de Stoute; 1970, 58-60.
Maes
- familie; 1914, 32; 1925, 25-28.
- Jan, kapelaan te Geleen en zijn processen, 16201650; 1926, 27-29; 43-45.
Maessen; Leonard Jan Pieter Lodewijk van der - de
Sombreff; dagboek van een Tongerse emigré,
1794-1795; 1966, 19-29, 55-63.
Maielle, familie; 1914, 88.
MALL; aanstelling van Jan Matlewis tot schepen van
-, 1715; 1907,79-80.
Manders, Ger; aan de universiteit te Douai, 1771;
1896, 55.

Manderscheid
- Helena en Josina van; het stift Thorn in de 2e helft
van de 16e eeuwen de kanunnikessen -; 1966,
75-88.

- Clara Elisabeth gravin van - Blankenheim; grafschrift te Thorn; 1965, 153-157.
Mansdale, Johan van - van Hildernis; schout van
Maastricht en de Vroenhof, overl. 1612; 1910,95-96.
Mansel, Jean -, 17e eeuwse ivoorsnijder; 1960,47-57.
Marck, de la
- familie; 1912, 16.
- Erard; bisschop - machtigt de burgerij van Maastricht om straatschenders in het land van Luik te
vervolgen en voor de rechtbanken in de stad te
brengen; 1885, 1043-1044.
Marechal, Martin; klokkengieter; 1918, 32.
'Maresius, Samuel' (boekbespr.); 1936,9-1l.
MARGRATEN
- archeologische wandelingen door Limburg; 1884,
98l.

- verkoop van kasteel Neubourg en de heerlijkheden
Gulpen en -; 1769; 1901, 29-30.
- verkoop van -, 1716; 1907,28.
- aanstelling tot secretaris van -, 1754; 1907, 88.
- gerechtdag te -, 1690; 1920, 44.
- aanvraag tot verloting van de heerlijkheid Neubourg, Gulpen en -, 1713; 1920,45.
- mergel als meststof te -, 1692; 1920,74.
'Maria van Limburg' (boekbespr.); 1948, 14-15.
mark; zie munten.
Marres, Willy; in memoriam; 1981,65-66.
Marretz, Wijnand de; een pastoor-gijzelaar uit Stein,
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Marretz, Wijnand de

17e eeuw; 1976, 48-62.
martelgans; folkloristisch gebruik; 1931,65-68.
Martens, Martin; Minckelers als ontdekker van het
gaslicht uit steenkool beschouwd door een tijdgenoot in 1824; 1904, 37.
Martinus, Sint
- kerken in Limburg; 1880, 345, 365.
- feesten; 1880, 383-384.
- in Limburg; 1891, 106.
Mastricht, Heinrich von -, oder von Tricht; overl.
circa 1450; 1895, 9.
maten
- oude - en gewichten te Sittard; 1880, 358.
- oude landmaten in Nederlands en Belgisch Limburg; uit een handschrift van 1741; 1880,377.
- te Maastricht, 1750; 1881,599.
- het mud te Maastricht, Luik, Tongeren enz op het
einde van de 16e, begin 17e eeuw; 1895, 70-7J.
- landmaten in het departement van de Nedermaas;
1905, 47-48.

- reglement op de landmaten in het land van Loon,
17e eeuw; 1908, 25-28.
- reglement op de ijk te Maastricht; 1909, 54-55.
- iets over de - van wegen en voetpaden in de 17e
eeuw; 1911, 35-36.
- lengte- en vlaktematen in het land van Loon, 17e
eeuw; 1921, 3-4.
- voor droge waren in het Pruisisch Over kwartier in
1766; 1921, 59.
- de Maastrichtse graanmaat 'kop'; 1926, 25-26.
- de graanmaat 'kop' in Nederland; 1926, 46.
- Maastrichtse inhoudsmaten in 1570; 1927, 18.
- landmaat de 'Ioopensaet'; 1928, 12.
- vlaktematen te Mheer, 1710; 1956,93.
Matlewis, Jan; aanstelling van tot schepen van Mail,
1715; 1907,79-80.
Matto, Stephanus; steenhouwer, en het huis 'De Galleije' op de Munt te Maastricht; 1962, 25-30.
MECHELEN
- de commanderie te -; met verpandingsakte, 1739;
1905, 6-8.

- kelk en andere utensiliën in de kerk van -, 1668;
1911,64.

- torenbouw te -, 1634; 1922,94, 1926,2.
- onverkwikkelijke strijd; geschil om het pastoraat
te -, 1663-1667; 1923, 13-15.
- kerk en armen te -, 17e-18e eeuw; 1923, 58.
- het accoord tussen Johan van Wittem en de Johannitercommanderij te -, 1406; 1924, 15-16.
- de hospitaalridders van Sint Jan te -, 1373; 1925,
68.

- de Sint Jansschotel in de kerk van -; 1929,23.
- broederschap van het Sint Franciscus koord te -;
1929, 50-53.

- kapelaans te -, 18e eeuw; 1934,68.
- kroniek van de papierindustrie in MechelenWittem; 1980,57-71, 128-152, 177-183.
MECHELEN (B); Van Kiel, restaurateur van de O.L.
Vrouwekerk te -; 1926, 23.
MECHELEN a.d. MAAS; grafschrift op het kerkhof
te -, 1699; 1914, 56.
Meer
- familie van -, doopextracten; 1904, 47-48.
- Fred. Victor baron van -, gehuwd 1730; 1906,56.
- Renerus de -, priester/kapelaan te Maastricht;
1933, 69-70.

Meeren, Charles van der -, over!. 1661; grafsteen in
de Minderbroederskerk te Roermond; 1909, 62.
MEERLO
- de heerlijkheid Mirlaer of Mirlar; 1879, 148, 152, 156,
160; 1919, 13-15.

- en Mierlo; 1879, 162-163.
- zegels te -; 1879, 165-166.
- klokinschrift te -, 1493; 1879, 180.
- een schoolmeester te - uit de grafelijke familie
van Schellart te Schinnen; Karel Lodewijk van
Schellart, over!. 1787; 1884, 1022.
- kluizenaars te Tienray; 1888, 8J.
- schepenkom te -; 1903, 13.
- magistraat te -, 1602-1775; 1903,21.
- opschriften der grote klok te -, 1493; 1903,29.
- moetzoen te -, 1606; 1905, 16.
- muurschilderingen in de kerk te -; 1909, 10-12.
- lijst van pastoors, 1516-1901; 1909,28-29,73-77, 9J.
- grafschriften op het kerkhof en in de kerk te -;
1909, 89-9J.

- contract voor gieten van een klok, 1609; 1911,73-76.
- Sint-Jansschutterij ; 1918,75-79.
- pottenbakkerijen te -, 17e-18e eeuw; 1918,88.
- oud kasteel van -; 1921, 60-6J.
- collecten; sparsa uit de kerk-, armen- en gemeenterekeningen van -, 17e-18e eeuw; 1923,74-77.
Meerssen; Leonart van - tot Nijswiller; testament,
1643; 1910,84-85.
MEERS SEN
- toestand in 1673; 1881,532.
- reglement en statuten van de schutterij, 1699; 1881,
570-578.

- een tegenhanger van 'Le Lutrin' van Boileau te-,
1813; (onenigheid tijdens het simultaneum in de
kerk); 1884, 948.
- analyse van oude oorkonden betreffende -, 1392-
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Meerssen

1770; 1884, 953-959.
- het recht van begraven in de kerken van de Staatse
landen van Overmaas en bijzonder te -, 18e eeuw;
1887, 118-119.

- oud zegel van het leenhof te -; 1892, 59.
- torenklok van de proosdij -, 1688; 1895, 7, 23.
- de proosdij, 1712, 13; 1895, 3l.
- Vaeshartelt, in 1599; 1899, 64.
- inhuldiging van Hubertus Deleau tot proost van
-, 1782; gelegenheidsgedichten; 1905, 3-5.
- blijde tol van verschuldigde liefde aan Joannes
Stephanus Grouwels, pastoor van het kanton -,
1818; gedicht; 1905,45-47.
- P.P. Crepin, proost te -, over!. 1782; 1907, 88.
- het zilver van de schutterij; 1908, 89-94.
- drie schilderijen in de kerken van -, in 1908 en
1909 gerestaureerd; 1909, 13-14.
- verhaal van Caesarius van Heisterbach over het
wonder te -; 1911, 17-19.
- protesten van de stadhouder van de abt van Eaucourt, proost en heer van -, 1648; 1911, 19-2l.
- ordre et manière sur laquelle en enterre un prévêt
de - avec tout ce que à ce sujet on est accoutumé
de faire; 1911,44-48.
- schepenbrief van de proosdij, 1400; 1918, 74-75.
- verklaring betreffende de proosdij, 1789; 1919,
19-21.

- najaarsexcursie LGOG; verslag met bijzonderheden over -; 1920, 65-66.
- proosdij -, 1400; 1921,26.
- torenklok van de proosdij, 1761; 1925, 46.
- 's mörgens vreug veur viertig jaor; dialect; 1929,
10-11.

- tiendrecht te -; aanbieding van een elfde kind aan
de proost aldaar; processtukken, 1723; 1934, 22;
1977, 158-159.

- theoteca in de kerk te -; 1937,54-57.
- diefstal uit een offerblok, 1725; 1938, 32-33.
~ kerktoren door de geuzen verbrand, 1574; 1952, 6.
- ijzergieterij te -, 1548; rekening; 1952, 29.
- herstel van de kerktoren in 1574; 1956, 47-49.
- Lith, bezitting van de proosdij van -; 1977, 191.
- de 'recta via' in het verdrag van -, 870; 1963, 17-19.
Meesters, Lamb.; kluizenaar te Riksingen, over!.
1904; 1904,24.
MEESWIJK; kasteel -, 1619; 1912,49.
Meeuwen, Conraad van -, over!. 1774; erfgenamen;
1920, 74.

Meex, Hendryck; aanstelling tot schepen te Nerem,
1716; 1907,64.
MEGEN

- programma's van toneelstukken door studenten
van het gymnasium van -, 18e eeuw; 1899,9-23,4554; 1901,61-63.

- pastorij van -; vergeving door het St. Servaaskapittel, 1645; 1920,87.
Mehler, H., pastoor; verklaringen van de schepenen
van Swolgen en Broekhuizenvorst over de bediening van de pastorie te Swolgen, 1629; 1928,44-45.
MELDERT; schans te -, ordonnantie betreffende de
aanleg en onderhoud, 1640; 1880,249.
MELICK EN HERKENBOSCH
- statistische gegevens, 1801; 1879, 100.
- kerk en gemeente van Herkenbosch; 1883, 33-34.
- school, 18e eeuw; 1893,26.
- varia betreffende Melick; 1921, 4-5.
- de hof te Melick in 1454; 1931,51.
- gemeentewapen; 1932, 2.
- kerkelijke registers, 1770-1797; 1932,45-46.
- verkoop van de hof Halroide, 1451; 1938,57.
- enige schepenbrieven van Melick; 1968, 175-176.
Mens, van; familiewapen; 1880, 332.
Mercator, Michael; 1900, 40.
Mercatoris, Dorothea -, 1541-1621; 1942,36-43.
mergel
- mergelgroeven; 1880, 409-410.
- overeenkomst tussen de heer van Gerdingen en
Bartel van Aust van Sint Pieter, i. v.m. schade door
mergelgroeven, 1629; 1911,30-31.
- als meststof te Margraten, 1692; 1920,74.
- als meststof in de loop der eeuwen; 1920, 91.
- bij de herbouw van Eben-Emael; 1948,47.
Merkelbach; geslacht; 1881, 472.
MERKELBEEK
- geschiedenis 15e eeuw; 1892, 23-24, 31-32.
- gemeentewapen; 1892, 86.
merketon (perzik); vraag naar de herkomst van het
woord; 1879, 180.
Mernich, van; familie; 1928, 7.
Merode
- een reis van de graaf van - van Garotte naar
Westerloo, 1726; 1911,60-63.
- Jan van -; heer van Pietersheim geeft kwitantie
aan de magistraat van wegens ruiter diensten in de
strijd tegen de Luikenaren, 1465; 1918, 94.
- Johan Philips Eugenius, graaf van - en markies
van Westerloo, heer van Stein; bezoek aan Stein in
1709; 1961, 89-96.
Mersche, Joannes Wilhelmus van der -; schepen van
Venlo; over!. 1720; 1939, 29-30.
Merwijck
- verklaring omtrent naam en sterfjaar van Caspar
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. Merwijck
van - in de kerk te Kessel, 1554; 1920, 39.
- een erfenis voor jonker van - tot Kessel; 1979,
92-95.

MESCH
- pastoors, 14e eeuw; 1935, 32-34.
- de romaanse kerk; 1886, 98.
- bronnenmateriaal; 1936, 25-28, 40-44, 65-67.
messensmeden; statuten der - te Sittard, 1632; 1880,
309310.

meubilair
- huisraad te Maastricht, 1408; 1885, 1052.
- belangrijke aanwinst voor het Bonnefantenmuseum (Maastrichts-Luikse buffetkast, 1740); 1964,
105-110.

Meulen, A.F. van der; afbeeldingen en tekeningen
van Gennep en Maastricht door -, overl. 1690;
1893, 4.

Meulenaer, de; familie; 1913,86.
Meurs
- familie; 1938, 54-56.
- Johanna gravin van -; memorietafel; 1961,129-138.
- Vincentius graaf van -; diens ondergang; 1978,
183-190.

Meuter; burgerfamilie - en verwantschap met adellijk geslacht Van Velraedt genaamd Meuters; 1931,
43-44.

Meuwissen, Lem.; aanstelling tot onderwijzer te Echt,
1680; 1918, 15.
MEIJEL
- scheidsrechterlijke uitspraak in een geschil tussen
Kessel en - over het gebruik van de Peel, 1644;
1933, 51.

Meynertzhagen, Johannes; zijn - en de minoriet Johannes te Echt identiek?; 1914,96.
MHEER
- verpanding van de rijksheerlijkheid SIenaken aan
de heer van -, 1638; 1904, 70-72.
- grafstenen in de kerk; 1911, 52-53.
- het dorp in de 17e eeuw; 1915, 96.
- 'waem', aanduiding voor 'halve oom van vaderszijde', 1561; 1929,15.
- schepenen die aan vormen hielden; -, 1678; 1925,
53.

- prehistorisch atelier te Banholt; 1933,36.
- laathoven in -; 1948, 59-61.
- kerkstrijd te Banholt, 1872-1881; 1947, 57-61; 1948,
16.

- de voogdij van -; 1950,6-8.
- vlaktematen en maailonen te -, 1710; 1956,93.
Micauit
- Lodoicus -, over!. 1600; 1927,57.

- Nicolaas de; 1888, 49-50.
Michel, Johan Jacob; levensschets; 1886, 17.
Michels, Mathias Hub. Henr. ; oud-stads archivaris
van Venlo; 1920, 29-30.
Michiels
- Andreas Victor Pacifique -, geb. 1797; generaal;
1955, 150-151.

- Christiaan Theodoor; testament van diens weduwe
Elisabeth van den Bergh, 1750; 1940, 54-55.
MIDDELAAR
- mgr. Van Hoensbroek vormt te -, 1777; 1879,120.
- zegels te -; 1879, 165-166.
- geschiedenis van -; 1900, 45-46.
- de collatie van de kerk en kapel in Mook en -,
1547; 1921,95-96.
- schepenstoel te -, 1564-1565; 1915,24.
- laatbank, schepenbank te -, 1570; 1915,37.
- dorp verkoopt gemeentegrond en een klok voor
opbouw van de vernielde kerk, 1617; 1926,30-31.
- paramenten van de kerk van -; 1939, 49-50; 1959,
87-90.

- de schepenbank van -, 1603; 1960,21-22.
MIERLO
- Meerlo en -; 1879, 162-163.
- herbergopschriften; 1881,524.
milieuzorgen; Maastrichtse
16e-17e eeuw; 1979,
198-200.

MILLEN
- de ring in de kerkhofmuur; 1879, 40.
- schade in het ambt -, 1636; 1879, 44.
- de besturen van enige plaatsen in het ambt -,
1661; 1879,155.
- geestelijke renten in het ambt -, 1530; 1879,
175-176.

- beschrijving van -, 1654; 1880, 332.
- het huis -; 1880, 359.
- wederdopers in het ambt -; 1880, 378-379.
- geschiedenis van -; 1890, 65-67.
- bezittingen der proosdij -, 1144; 1925, 71.
- oude monumenten in het correctiegebied; 1949, 48.
Minckelers
- genealogie; 1904,33-37,43-44; 1905,71-72.
- Joannes Petrus - (1748-1824), uitvinder van het
gaslicht; 1897, 57-62; 1904, 37, 41-43, 60,49-52.
Mirbach, vrijheer van -, 1749; 1898,85.
missionarissen naar China in de 17e-18e eeuw; 1956,
175.

Moeits, Dirk; proces met Johan Boermans over de
halve hof Bosch te Leuth, 17e eeuw; 1925,66-67.
Moenen
- familienaam; 1927, 23, 35.
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Moenen

89.

- drossaarden van -; 1921, 23; 1929, 56; 1930, 7-8; 1932,
- Gulielmus en Johannes -; jezuïeten, 1698; 1927,
38.

Moers; familie te Thorn; 1927,6-7,21.
Mohr; familie; 1929, 59, 72.
MOL; Joannes Hubens, pastoor van -; testament,
1676; 1913, 92-94.
Molanus, Godefridus Fredericus, overl. 1675; beurzenstichter; 1880,212; 1886, 104; 1887, 143, 146-151; 1932,
8-9.

molens
- molenrechten; 1879, 64.
- banmaalmolen; 1892, 51; 1893, 2-3; 1920, 76.
- moutmolen; 1901, 5-6.
- windrecht; 1927, 51.
- papiermolens; 1955, 147-149; 1957, 79-82.
- volmolens; 1958, 121-124; 1966, 7-18; 135-142.
- 'molens en hun milieu' (boekbespr.); 1979, 177.
Mompalyr, Agnes de; testament te Maastricht, 1358;
1895,90-91; 1896,4.

Monnar; lofdicht ter ere van Henricus - te Maastricht, 1720; 1908, 16.
Mons; grafsteen van de familie - te Venlo; 1936,8-9.
Montaigne, de
- geschiedenis en genealogie van het geslacht -;
1931, 56.

- Claude Ernest -, Luiks hoogschout van Maastricht; 1981,50-57.
Monte, Aegidius de; brief van Alva uit 1569 betreffende de toestand van het minderbroedersklooster
te Roermond; 1937, 23-24.
MONTFORT (ambt)
- Maarten Schenk van Nijdeggen verleent brief van
sauvegarde aan de dorpen van het -, 1587, en aan
Johan Kern, genoemd Fronhoven, scholtis van -,
1588; 1879, 94-95.
- wederdopers in -, 1655; 1880,389.
- de inval van de Fransen in -, 1792; 1881, 421-426.
- wolven in -, 1579-1600; 1881,558.
- verwoesting van - door Spaanse troepen, 15901591; 1882,686-688.
- 'memorie raeckende de landtschrijvers en de landtscholtussen in den ampte van -'; met een lijst van
schouten, 1423-1530; 1889, 142-143.
- schouten van -; 1889, 142-143; 1898,72; 1920,74; 1930,
14; 1932, 9-10,23; 1937, 47-48.

- landschrijvers van -; 1889, 142-143; 1902, 29-30; 1903,
8; 1937, 47-48.

- iets over de lenen in -, 15e-16e eeuw; 1907,22-24.
- verhouding tussen de heerlijkheid Elmpt en -,
1576; 1918, 9-11.
- verbanning van 27 personen uit -, 1569; 1919,72,

9-10, 23; 1953, 179-184; 1970, 21-24.

- functionarissen in -, 1727; 1921, 23.
- procesrecht in -; 1573; 1923, 69-70.
- vrede van Tricht enerzijds en van Roermond en het
land van - anderzijds in 1360; 1928, 71-77.
- landrecht van -, 1605; 1932,49-52,63-67; 1933,7-9,1720; 1936, 58-59.

- het archief van de Nassause domeinen in - (terug)
naar Limburg; 1948, 47.
- koningin Juliana, vrouwe van -; 1960, 161-168.
MONTFORT (plaats)
- gemeentewapen; 1887, 196.
- toestand in 1547; 1912, 96.
- inkomstenregistertje van de kerk, pastorie, koster
en armen; 1914, 25-28, 34-36.
- het kasteel (en de ruïne); 1918,26-28; 1918,54-55; 1952,
48; 1959, 47-53; 1966, 45-56.

- een goed voorbeeld en een juist woord van een
pastoor te - betreffende het behoud van kunstschatten in de kerk aldaar; 1947, 30-31.
Montmorency, Philips de
- de herinnering aan -, graaf van Horn, leeft voort
in het Regiment Limburgse Jagers; 1962, 139-142.
- het graf van -, graaf van Hom, in de St. Martinuskerk te Weert; 1979,178-192.
monumentenzorg
- algemeen; 1879,45,57; 1880,313; 1895,77-78; 1896, 17-18,
21-22, 29, 33-34, 49; 1920 passim; 1921 passim; 1922 passim;
1923 passim; 1924 passim; 1925 passim; 1926 passim; 1927 passim; 1928 passim; 1929,23-23,33-34,69; 1930 passim.; 1931,
68-69; 1932, 10,46-47; 1933, 36, 71-72; 1938, 33; 1939, 34-35,
72.

- de commissie van adviseurs inzake de monumenten van geschiedenis en kunst (opgeheven in 1879);
1879, 16, 24.

- monumenten in Limburg volgens de ontwerpmonumentenlijst van 1879; 1879,81.
- 'a beau mentir qui vi ent de loin'; over - te Maastricht, 2e helft 1ge eeuw; 1882, 652.
- Limburgse monumenten in 1834; resultaten van de
enquête van 1834; 1883,902-904.
- bewaring van architectuur-fragmenten; 1889,
119-120.

- restauratie van de St. Nicolaaskerk te Venlo; 1889,
182.

- beschrijving van o.a. de monumenten van Maastricht in 1795; 1897,1-4.
- voor het behoud van de kerkelijke oudheden; diocesaan voorschrift te Würzburg, 1904; 1904, 79.
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monumentenzorg
- 'voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten
van geschiedenis en kunst; de provincie Limburg'
(boekbespr.); 1927, 20, 46.
- gemeentelijke overheid en architectuur; 1929, 49,
66-67.

- 'monumenten van geschiedenis en kunst te Maastricht' (boekbespr.); 1930, 70-71; 1936, 23-24; 1939,
22-23.

- stichting tot bescherming van prehistorische cu 1tuurmonumenten in Gelderland; 1931, 10.
- de zorg voor het stedeschoon; de kleur van de oude
gevels in Maastricht; 1943, 36-40.
- 'De historische schoonheid van Maastricht' (boekbespr.); 1943, 71.
- Asselt door grind graverij bedreigd?; 1946,23,46-48.
- aasgieren; advertentie tot opkoop van oude kerkmeubelen; 1946, 46.
- ongehoord; verkoop van monumentale lichtkroon
uit een Limburgse kerk; 1946, 46.
- bisschoppelijke oudheidkundige commissie lil
Limburg; 1946, 47, 71.
- Noord-Limburgse kerken in gevaar; 1947, 49.
- langs Maastrichtse straten; verwaarlozing van huizen langs de markt; 1947, 71-72.
- deining rondom het Heinric van Veldekeplein te
Maastricht; 1948, 31-32.
- de invloed van jonkheer mr. Victor de Stuers als
grondlegger van de - in Nederland; 1950, 49-58.
- in België; 1950, 59.
- in Nederland; 1950, 60-65.
- in Luxemburg; 1950, 66-74.
- en oudheidkundig bodemonderzoek; 1950, 75-80.
- la proteetion des patrimoines artistiques en temps
de guerre; 1950, 80-91.
- doorbraakplannen voor de westwand van het
marktplein te Maastricht; 1954, 94-95.
- amateur-ontdekkingsreizigers; bescherming van
monumenten tegen baldadigheid tijdens vakantie;
1958, 189-190.

- de toestand van de Maastrichtse St. Servaaskerk
tegen de aanvang van Cuypers' restauratie; 1967,
161-168.

- 'krulgevels in het Maasland; beredeneerde catalogus van voluutgevels in Zuid-Limburg en hun herkomst' (boekbespr.); 1973, 74.
- een toekomst voor ons industrieel verleden; 1975,
65-90.

- overpeinzingen over industriële archeologie in het
Zuid-Limburgse mijnbekken; 1975, 82-90.
- en stadsvernieuwing; 1978, 119-12l.
- de Gerlachuskerk te Houthem en haar monumen-

tale beschildering; 1978, 122-123.
- ontwakend monumentenbeleid in Maastricht; 1978,
144-157.

MOOK
- romeinse oudheden te -; 1883, 921-922.
- schepenzegel van - en de H. Albertus; 1889, 185186; 1941, 55-57.

- gemeentewapen; 1890, 103-104.
- openbare verpachting van het marktschip VenloMook in 1625; 1910,85-86,96.
- de slag op de Mookerheide, 1574; 1912,67-68; 1974,
129-164.

- de collatie van de kerk en kapel in - en Middelaar, 1547; 1921,95-96.
moord
- en terechtstelling te Maastricht, 1712; 1881, 586;
1882, 811-812.

- te Maastricht, 1747; 1879,150-151.
- het Germaanse recht inzake - te Maastricht, toegepast in 1529; 1885,1115.
- geschiedenis van de - van Raamsdonk; 1918, 1-4.
- in de kerk van St. Servaas in de kerstnacht van
1575; 1919,16.
Moors
- Johan; admissie tot openbaar notaris te Echt,
1670; 1926, 33.
- Mgr. P.J.A.; bisschop van Roermond; wapen;
1959, 33-34.

MOPERTINGEN
- aantekeningen op de heerlijkheid; 1887, 138-139.
- brandschatting van het dorp, 1524; 1921, l.
MORESNET; de kleinste staat van Europa; 1886,
82-83.

Morray, Robert; burger van Maastricht, 1659; 1925,8.
Mortiers, N.; huwelijk met Maria Dilkrath an der
Heyden, circa 1610; 1908, 88.
Mostaert; geslacht; 1886, 96.
Motte, Catharina de la; genealogische gegevens betreffende - en Jacob de(s) Prez; 1906,56.
Moubachius, Willem; predikant te Stevensweert, circa 1750; 1887, 197-198.
Muggenbroek, Gerard van -, over!. 1390; 1940,42-43.
Mulart, Simon; 'Maaslandse dichter in dienst van Karel de Stoute' (boekbespr.); 1970, 58-60.
Mulder, familie de; 1970,49-54.
Munninx, Lambrecht; Maastrichtenaar in het Benedictijnerklooster te Sint Truiden; 1905, 14-16.
MÜNSTER; Joannes (Nicolai) Claessens, over!.
1650; wijbisschop te -; 1881, 431.
MUNSTERBILZEN
- de abdij van -; 1879, 13-14, 18-20,21-23; 1887, 162-164.
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Munsterbilzen

- iets over de kerk van -; 1879, 72.
- proces-verbaal van adjudicatie, 1800; 1889, 153-154,
157-159.

MUNSTER GELEEN
- een klokopschrift, 1732; 1879, 28.
- gemeentewapen; 1897,69.
- oude Beierse munten gevonden; 1909, 43.
- muntvondst; 1909, 70-71.
- Abshoven; 1949,33-37; 1957, 115-118.
- 'Munstergeleen, een monografie over Limburgse
gemeente' (boekbespr.); 1965, 123-126.
Munten, Lambertus; kanunnik; testament te Aken,
1538; 1887, 105-110.
munten
- geldspeciën in omloop te Maastricht in 1616; notariële akte; 1879, 7-8.
- de waarde van de alde boddreger te Venlo; 1880,
208.

- beschrijving van betaalde kooppenningen welke
niet meer zo gangbaar zijn in 1654; 1880,260.
- muntwaarde uit het begin van de 16e eeuw uit een
leenboek; 1880, 299.
- munt met de afkorting N.R.O.T.; 1880,328.
- muntsoort in Roermond, 17e eeuw; 1880, 389.
- herleiding van oude geldspeciën; Albertiner of
kreutsdaalder; 1881,516.
- verdeling van muntsoorten in 1750; uit een 18e
eeuws handschrift; 1881, 604.
- verbod op het in omloop brengen van verminkte
-, 1749 en van duiten, 1813; 1883,924; 1884,934.
- merovingische - uit Maastricht; 1886, 33-34.
- muntspeciën in Maastricht in 1641, 1644; 1886,
86-88.

- vaststelling van de waarde van geldspeciën in omloop in het prins-bisdom Luik, 1585; 1894, 49-51;
1899, 61-63.

- waarde van marken, eind 15e eeuw; 1894,66.
- waarde van - in de landen van Overmaas, 17e
eeuw; 1897, 49-50.
- en muntwaarden in het hertogdom Gelre, 15e en
16e eeuw; 1898,10-11,13-14.
- muntwaarden, 15e-17e eeuw; 1899, 55, 61-63.
- muntevaluatie uit 1518; uit een cijnsregister; 1901,
I!.

- ordonnantie van de magistraat van Venlo op de uit de 16e eeuw; 1909, 30-31.
- muntevaluatie door de magistraat van Venlo, 16e
eeuw; 1911, 22-24.
- herleiding van muntsoorten te Maastricht, 1702;

ment van de Nedermaas over waardering van -,
1799; 1912, 50-51.
- Nederlandse dubbele groten in een Nederrijnse
muntvondst te Oberzier, 15e eeuw; 1913,73-74.
- lijst van - e.d. nagelaten door Aeg. Slanghen,
overl. 1882; 1913,74-77,82-85.
- dagvaarding van Peter van Bossenhoven, muntmeester, inzake valsmunterij, 1564; 1919, 59-60.
- waarde van een penning en schelling, 1686; 1922,
18.

- kostbare - in de november-catalogus van J.
Schulman 1929; 1929,70.
- waardebepaling van gouden - te Roermond,
1475; 1930,66.
- oude -; proeve van goudmakerskunst onder Leopold I; 1930, 21.
- van rond 1400; 1934, 44-45.
- 'alde grote', penning en shilling, 1587; 1962, 91-92.
- het muntstuk de pat(t)acon; 1966, 93.
- waardeverhouding van -, gangbaar in de omgeving van Maastricht in 1646; 1980, 153-154.
Murmellius, Johannes; 1879,140,144; 1979, 166-167.
museum
- Museum voor kunst en oudheden te Maastricht;
mededelingen; aanwinsten; verslag; 1882, 668, 821;
1883,901; 1884,969; 1908,40; 1909,9-10; 1918,25,74; 1920,
passim; 1921 passim; 1922 passim; 1923, 36, 60, 84; 1924 passim; 1925 passim; 1926 passim; 1927 passim; 1928 passim; 1929
passim; 1930 passim; 1931,48,71-72; 1932,24,48,72; 1933,
24,48; 1938,25,33,47-48,60; 1939,24,72; 1940,48; 1944-'45,
59-60; 1946, 23-24; 1957, 148-149; 1964, 105-110.

- opening van het oudheidkundig - in het voormalige Dinghuis te Maastricht, 1884; 1884, 941.
- een lijst van musea en verzamelingen van oudheden en kunstvoorwerpen in Limburg; 1887, 31.
- aanwinsten van het - van LGOG; 1895,66; 1908,40;
1909, 9-10; 1920 passim; 1921 passim; 1922 passim; 1923, 36,

60, 84; 1924 passim; 1925 passim; 1926 passim; 1927 passim;
1928 passim; 1929 passim; 1930 passim; 1931,48,71,72; 1932,
24, 48, 72; 1933,24, 48; 1938 passim; 1939, 72; 1940,48; 1944'45, 59-60; 1946, 23-24.

- opening van het nieuwe - van LGOG te Maastricht; 1914, 49.
- uitbreiding van het - van kunst en oudheidkunde
te Maastricht; 1926, 48.
- voor moderne kunst te Maastricht; 1941,69-70.
- aanwinsten van het Gemeentelijk Oudheidkundig
Museum te Heerlen; 1948, 80.
- het stedelijk - te Weert; 1950,32.
- heropening -- H.J. Beckers te Beek; 1952,16.
- een Limburgs mijnmuseum?; 1956,137-142.

1911, 37-39.

- missive van de ontvanger-generaal van het departe-
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museum

- Bonnefantenmuseum en LGOG; 1977, 176-18l.
muurschilderingen; uit de Romeinse villa te Vlengendaal, Bocholtz; technische opbouw; 1953, 121-126.
muziek
- 'muziek en drama in de middeleeuwen' (boekbespr.); 1942, 95-96.
- 'Henri Hermans in het Limburgse muziekleven'
(boekbespr.); 1948, 79.
mijnbouw
- onderzoek naar steenkolen te Schinnen in de 18e
eeuw; 1890, 55.
- kolenmijn te Schinnen; 1910, 65-67.
- avis entreprise des fournitures pour I'établissement
des houillères royales de Rolduc, circa 1805; 1911,
16.

- bericht van de burgemeester van Kerkrade over het
in bezit nemen van de domaniale kolenmijn door
Belgische opstandelingen, 1830; 1918, 46-47.
- mijnongelukken uit de sterfregisters van Kerkrade
in de 2e helft van de 18e eeuw; 1921,78-80.
- kolenmijn te Gulpen, 17e eeuw; 1930, 33.
- mijnontginning en rechtshistorie; Rolduc; 1930,
57-58.

- Heyendahl's 'Notitia' over de mijnontginningen
van Kloosterrade; 1930, 66-68.
- 'kalculen' in het land van Rode; woordverklaring
i.v.m. steenkoolwinning; naam van een hoeve bij
's Hertogenrade; 1947, 2-5, 18-19, 20-21, 50-55; 1949,
14-15.

- uit het kolenland Rode; 1947, 13-15, 86-89; 1948, 7-11,
17-23, 42-46, 74-77.

- ouderdom van de mijnontginningen in het land
van Rode; 1947, 55-56; 1949, 26-29; 1952, 31-32.
- 'Mens en mijn; een halve eeuw strijd, groei en
bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond' (boekbespr.); 1954, 57-58.
- een Limburgs mijnmuseum?; 1956, 137-142.
- opmerkelijke regelingen uit een 15e eeuwse mijnbouwinstructie; 1970, 89-98.
- de opgang en teleurgang van de Limburgse mijnindustrie; 1972, 1-28.
Mynten, familie; uit het land van Montfort, 17e eeuw;
1929, 23.

-N-

180.

- betekenis van het woord 'flits' en het kinderspel
'flitsboer' ; 1880, 236, 240, 246-247.
- de uitdrukking 'raesende maandag' als tijdsbepaling in de 14e eeuw; 1880, 264, 315-316, 324.
- betekenis van het woord 'weem'; 1880,284,288,292,
300.

- uitdrukkingen 'gebusaem, gebusem' als rechtsterm; 1880, 296.
- de uitdrukking 'ter scole' 'bi den steencole' in een
middeleeuws toneelspel; 1880, 300, 303; 1882, 625-627;
1935, 67.

- de uitdrukking 'papenvastenavond' in de 15e-16e
eeuw; zondag quinquagesima; 1880, 315.
- betekenis van het woord 'laar' in plaatsnamen;
1880, 345.

- uitdrukking en rechtsterm 'jaar en dag'; 1880,
348-349.

- de term 'hoff' in het laatrecht; 1880, 398.
- uitdrukking 'Bauduyn panden' als rechtsterm in de
14e-15e eeuw; 1881,428.
- betekenis van het woord 'beelzere' in 1394; wellicht drinkgeld; 1881, 440.
- betekenis van het woord 'cauwersijn', Italiaanse
koopman of lombard; 1881, 440, 447.
- de rechtsterm 'claronghen' te Roermond, 1422;
1881,495-496.

- 'doevenholt' , benaming van houtsoorten; 1881,496.
- woordverklaring van 'moetzoen' ; 1881, 500.
- betekenis van het woord 'klypclap'; 1881,508.
- betekenis van het woord 'weedt'; 1881, 508, 520.
- betekenis van het woord 'wayden'; 1881, 508, 520.
- betekenis van het woord 'gewand'; 1881,508.
- betekenis van het woord 'meritskensdans' te Venlo; 1881, 512.

- uitdrukking 'auvermennekeslook' te Klimmen;
1882, 684.

- uitdrukking 'onder den hoet' bij schuttersgilden,
18e eeuw; 1887,114-115.
- verklaring van het woord 'kamerschieten'; 1890,92.
- betekenis van het woord 'stehlpeerd' in verband
met het sprokkelrecht; 1891, 119.
- een en ander over 'den Heikantj', de westelijke oever van de Maas (spotnaam); 1892,74-75; 1893, 1-2, 19,
21, 64, 68.

- wat waren in de St. Servaaskerk de 'cartistae';
NAALDWIJK; de 'Naald' te -; 1963, 163-178.
naamkunde
- verklaring van het woord 'cokkerel' (drijftol);
1879, 124, 128.

- herkomst van het woord 'merketon' (perzik); 1879,

1894, 9l.

- 'bedden' als benaming van oude begraafplaatsen
te Broekhem; 1911, 8.
- betekenis van de woorden 'hadis' en 'paolingstein'
te Venlo; 1911,96.
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naamkunde

- betekenis van 'borselen' (of varkens); 1921, 48, 88.
- betekenis van 'caetsou'; 1921,48,88.
- betekenis van 'cassau'; 1921,48,88.
- betekenis van 'bont koren'; 1921,48,88.
- betekenis van 'cort koren'; 1921,56,64.
- 'goet' in de betekenis van 'meter' bij het doopsel
in de l7e eeuw te Kerkrade; 1922, 7.
- betekenis van het Limburgse woord 'cleenen';
1922, 70.

- betekenis van 'genster' (vonk); 1922, 95.
- 'Rode' voor 'ontginning' of 'kruis'; 1926,12.
- betekenis van 'leugas XVI guit' op Romeinse landkaarten; 1926, 47.
- "haefstoor', rechtsterm te Vaals, l759; 1929,46-47.
- betekenis van 'stoet'; verschil in prijs of geschil;
1933, 20.

- de Venlose 'wannevlieger' , 1651; 1933,70.
- het woord 'unverhauwen' in een 16e eeuwse Montfortse tekst; 1936, 58-59.
- de rechtsterm 'ijzeren pacht'; 1938,57.
- de benaming 'vurwijsers' voor Premonstratensers
in een Keulse kroniek, 1119; 1939, 12.
- term 'godshaller' i.v.m. Kloosterrade; 1939,25-27.
- term 'licop' i.v.m. Kloosterrade; 1939,25-27.
- betekenis van 'gelucht' i.v.m. verlichting van kerken; 1940, 76.
- de term 'kalculen' in het land van Rode; 1947,2-5,
18-19, 50-55.

- rechtstermen 'lijkrecht, lijkweg en misweg' ; 1949,
78; 1951,75-77,78.

- het Maastrichtse 'perroen'; 1955,71-74.
- betekenis der oudste naam van Roermond; 1958,
153-154.

- de 'recta via' in het verdrag van Meerssen; 1963,
17-19.

- rechtsterm 'ungula'; 1968, 155-157.
- 12e eeuwse uitdrukking 'te here en de te patrone
kiezen' uit Maastricht; 1976, 105.
nachtwachten
- te Arcen-Velden, 1656; 1928,49-50.
- in het graafschap Gronsveld, 1786; 1901, 53-54.
- in de Vroenhof te Maastricht, 1793; 1898,77-78.
- op de oudejaarsmarkt te Venlo; 1903,96.
NAMEN; predikanten van de Evangelisch-Luthersche gemeente en garnizoen te -; 1930, 7.
Napoleon
- gezang op het feest van de verjaardag van zijn kroning en overwinning bij Austerlitz (1805) te Hasselt; 1884, 961.
- geboortezang op Napoleon 'Il', de koning van Rome, 1811; 1884,971-972.

- bruiloftsgift aan verloofden op het feest van de
kroning van -, 1806; uit de raadsnotulen van
Maastricht; 1884, 976.
- kerkelijke gebeden voor de keizer, 1800-1814; 1890,
78-79.

- bezoek aan Maastricht in 1803; 1909,23.
- borstbeeld van - te Maastricht verwijderd, 1814;
1961, 13-24; 41-50.

Nassau
- bericht en vraag over het geslacht; 1926, 9-10, 18.
- Charles van -, gouverneur van Maastricht; 1939,
18-19, 33-34.

- Gerhard van -, proost van de O.L. Vrouwekerk
te Maastricht, over!. 1313; 1956, 125-128.
- Lodewijk van -; polemiek over - en Willem de
Zwijger; 1891, 161-162.
- Maria van -; 1879, 76.
Nassau-Corroy, familie; 1898, 89-92; 1899, 11.
natuurrampen
- overstromingen en regen in 1409-1799; 1879, 35-36,
151-168.

- aardbevingen o.a. in 1504, 1583, l756; 1879, 151168, passim; 1880,236,240,244; 1881,597; 1893,52; 1932, 1011; 1954, 189-190.

- stormen en windhozen; 1879,151-168, passim; 1891, 147148; 1922, 80.

- hagelslag en miswas, 1714; 1880, 212.
- koude, in 1669,1670,1709, l740; 1881,603; 1890,92;
1897, 96; 1888, 34.

- blikseminslag, 1701 en 1819; 1894, 8; 1909, 32.
NA VAGNE; het fort -; 1881, 536.
NEDERLAND
- onthulling te Valkenburg van het gedenkteken der
vereniging van Limburg met -, 1889; 1889, 160.
- kronieken van Spanjaarden over de Nederlanden;
1934, 53-55.

- protocol over de opheffing van de jezuïeten in de
Oostenrijkse Nederlanden; 1948, 69-71.
- 'Nederland en Opper-Gelre' (boekbespr.); 1948,
94-95.

- 'welvaart in wording; sociaal-economische geschiedenis van Nederland' (boekbespr.); 1965,93-96.
- 'Het Spaanse leger in de Lage Landen' (boekbespr.); 1979, 18-19.
- 'koninkrijk der Nederlanden; de adel en de vorst in
de eerste jaren van het -' (boekbespr.); 1980,112.
NEDERMAAS, departement van de
- ; 1879, 77-88.

- hazardspelen in 1804; rapport van de prefect; 1881,
418-419.

- bijdrage tot de geschiedenis van Limburg onder
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Nedermaas, departement van de
het Franse bestuur; 1881, 423-424; 602; 1884, 941-942;
1911, 25-29.

- beoordeling van de verlichte standen, 1804; rapport van de prefect; 1881, 423-424.
- statistiek van het -, 1802; 1881,601-619, passim.
- invoering van de Franse administratie, verslag van
de prefect, 1801; 1881,602.
- drie cocarden te M., 1814; 1883,879-880; 1887, 158-160.
- bepaling van de ronding (begrenzing) van de centrale administratie te Maastricht door de representanten van het volk bij de legers van het Noorden,
de Sambre en de Maas, 1794; 1883, 921.
- Lodewijk XVI, koning van Frankrijk; feest van de
koningsmoord in het -, circa 1793; 1884, 964-968,
969-971.

- brief van 28 december 1812 over de moeilijkheid
van officiële feestpreken; 1884, 976.
- feest van de vrede met Engeland, 1801; verslag van
een ooggetuige; 1884, 977-1000, passim.
- betaalwijze in natura tijdens de Franse overheersing, voornamelijk in het kanton Bree; 1885,
1038-1039.

- nieuw liedje op de Franse sansculotten; 1885, 1042,
1084. !
I

- de eed op de haat tegen het koningschap door de
leden van de rechterlijke macht, 1796; 1885,
1046-1047.

- levensbijzonderheden van beambten van de Centrale Administratie naar eigen opgaven, circa 1798;
1885, 1047-1050.

- levensbijzonderheden van de commissarissen van
het Directoire Exécutif bij de kantons, 1797; 1885,
1050-1052.

- burgerlijke overheden en leden van de rechtbank in
het -, die op 22 januari 1796 de eed van haat aan
het koningschap aflegden; 1885, 1070-1098, passim.
- republikeinse godsdienstoefening op de decadi,
1798; 1885,1114-1115.
- leden van de administratie van het arrondissement
Maastricht in 1795; 1886, 23-24.
- kerkelijke gebeden voor de consuls, de eerste consul en de keizer, 1800-1814; 1890,78-79.
- feestelijkheden tijdens de Franse overheersing van
1795 tot 1814, gevierd in het -; 1893, 29-32, 34-36, 3942, 45-48.

- installatie van Jean Henri Becays-Ferrand de la
Caussade als prefect van het - op 23 april 1800 te
Maastricht; 1904, 14-16, 21-22.
- landmaten in het -; 1905, 47-48.
- discours prononcé à Maestricht à la place de la Liberté à l'occasion de la proclamation de la réunion

de la Belgique et du pays de Liège à la République
Française, 1796; 1907, 82-83.
- circulaire de la préfecture du departement de la
Meuse Inférieure sur les préséances dans les cérémonies publiques, 1803; 1910, 15-16.
- Limburgers in het leger van Napoleon, 1813; 1911,
25-29.

- missive van de ontvanger-generaal van het - betreffende de waardering van munten en de inning
van de belastingen, 1799; 1912,50-51.
- Franse volksstemming te Maastricht, 1804; 1930,
69.

- almanakken voor het - en de provincie Limburg;
1930, 2-4.

- bestuursinrichting van het -; 1931, 5-6.
- vertegenwoordiging van het - in het Wetgevend
Lichaam van 1797 tot 1814; 1931,20-21,28-29,40-42,
52-53, 62-63.

- anti-Franse proclamatie, 1809; 1937,24.
- afschaffing van godsdienstige gebruiken en feodaliteit te Maastricht door de Franse republikeinen;
1938, 21.

- 'inventaris van de archieven van het arrondissement Maastricht en van het -' (boekbespr.); 1948,
31.

NEDERWEERT
- schepenzegel; 1879, 24; 1927, 19.
- Merefelt, alias -; 1879, 136, 152.
- de grondgerechtigheid te -; 1880, 395-396.
- de term 'hoff' in het laatrecht van -; 1880, 398.
- monumentale kerktoren van -; 1902, 21-22.
- getuigenis van schout, burgemeester en schepenen
voor de klokkegieter Martin Marechal, 1670; 1918,
32.

- gemeentewapen; 1919,33.
- brandbeveiliging te -, 1779; 1959, 89-91.
- bevolking van - in 1796; 1976,63-70.
NEER
- de opheffing van het klooster Keizersbosch; 1879,
40.

- zegels te -; 1879, 165-166.
- het gehucht Bremhout, Brumholt; 1880, 320, 324.
- het klooster Keizersbosch; memorie betreffende
priorin Joanna van Ham; 1884, 1021.
- de schutterij; 1887, 153.
- gemeentewapen; 1896, 69, 76.
- de inlijving van goederen van St. Elisabethsdal te
Nunhem bij het klooster Keizersbosch, 1580; 1908,
1-4.

- klooster Keizersbosch verbreedde zijn grachten,
1669; 1952, 221-22.
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Neer

- Laurens Nootstock, proost van Keizersbosch,
1505-1521; 1964,30-32.
NEERITTER
- het O.L. Vrouwehof; stichtingsbrief, 1522; 1879,
37-38.

- folklore, zeden en gebruiken; 1891,127,131,134-136,
139-140, 177-179, 183.

- volkssprookjes te -; 1891, 183; 1893,5-6.
- gemeentewapen; 1926, 14.
- adellijk geslacht van Haeren; 1947, 89-92.
Negri, Werner von -, overl. 1946; 1951,16.
Nelis, Corneille François; bisschop; wetenschappelijke en staatkundige betrekkingen met kanunnik
Ernst van Rolduc; 1937, 6-8, 16-19.
Nepomucenus, Johannes
- schilderij van - in de O.L. Vrouwekerk van
Maastricht; 1908, 15-16.
- het beeld van - op de Swalmbrug in Swalmen;
1980, 219-224.

NEREM; aanstelling van Hendrik Meex tot schepen,
1716; 1907,64.
NETTERSHEIM; het Frankisch kerkhof te -; 1892,
73-74.

Nicolaas, Sint
- gelegenheidsgedicht n.a.v. het ontbreken van
tramverbindingen te Heerlen; 1884, 1032.
- St. Nicolaasbrieven van 1724 en 1840 te Roermond
en Venlo; 1919,8.
- als patroon van kruideniers en handelaars in vette
waren; 1954, 187-190.
Nieper, Johan Pieter; militair paspoort uit 1788 voor
- uit de heerlijkheid Rheydt; 1882, 624.
NIERS; 2000 jaar -, tentoonstelling; 1981, 118.
Nierstrasz, H.; adjoint-maire te Maastricht; 1883,928.
Nieumegen, Marieken van -; het 'clooster der bekeerder sonderessen', problemen rond het klooster
der Witte Vrouwen te Maastricht en het mirakelspel -; 1971, 167-184.
NIEUWENHAOEN; gemeentewapen; 1919,49.
NIEUWSTADT
- 'de futel' , gedicht in dialect inzake wisseling van
kerkpatroon te -; 1879, 142-143.
- een chronogram te -, kerktoren 1750; 1880, 225.
- het zegel van -; 1880, 318, 388.
- iets over -; 1881,573.
- reglement van de schut- of veldbode, 1660; 1900,
85-86.

- de kerk en het kerkhof, 1559; 1913, 91.
- penitentie van de wederdoper Willem Quick, 1561;

- gemeentewapen; 1924,28.
- treurige toestand van -, 1717; 1927,18.
- huis Wittem te -; 1931,26-27.
- huis 'Wittem' en 'het Witte Huis'; 1931,39-40.
- onzijdigheidsverklaring van -, 1466; 1933, 10.
- wateroverlast te -, 1697; 1937, 57-59.
- een bevestiging van rechten der stad - en een beschrijving van haar grenzen, 1377 en 1697; 1970,
195-199.

Nispen tot Sevenaer, jonker E.O.M.; in memoriam
-, directeur van het Rijksbureau voor monumentenzorg, bestuurslid van LOOO; 1957, 1-4.
Nivar, familie; 1921, 54.
Nolen, familie; 1918, 63-64.
NOORBEEK
- aanstelling van A. Smeets tot schepen, 1792; 1905,
72.

- verpanding van de heerlijkheid -, 1658; 1907,
57-59.

- de kerk van de H. Brigida; 1913, 14-15.
- grafstenen op het kerkhof; 1914, 14-15.
- lonen van de dienstboden in het klooster Hoogcruts, 1643-1657; 1919,16.
- in 1662; 1929, 10.
- breuksnijders in de 17e eeuw; - en Venlo; 1930,42.
- vertegenwoordigd bij de begrafenis van aartshertog Albert, 1622; 1930, 57.
- klooster van Hoogcruts; 1954, 33-42.
- de justitie in de heerlijkheid -; 1965, 139-144.
Noormannen; literatuur over de tocht der - van 882;
1922,7.

Nootstock
- familie; 1919, 76.
- Laurens -, proost van Keizersbosch, 1505-1521;
1964, 30-32.

Norbertus, Sint; Oennep, geboorteplaats van -; 1965,
65-78.

notarissen
- te Maastricht lil de 16e-17e eeuw; 1905, 64; 1921,
62-63.

- in de landen van Overmaze door de Raad van Brabant van 1629-1795 geadmitteerd; 1907,94-95.
- aanstelling van J.M.H. de Bruyn tot - in de dorpen van 'redemptie' en de elf banken van St. Servaas, 1768; 1926,34-35.
- admissie van Johan Moors tot openbaar - te
Echt, 1670; 1926, 33.
Notermans
- familie; 1937, 72.
- Hendrik; overl. 1775; 1938,43-45.
Notten, familie uit Berg, 18e eeuw; 1937, 10.

1913, 91-92.

- de grensscheiding met Limbricht, 1547; 1918, 47.
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Nunhem

NUNHEM
- opheffing van de kloosters Mariaschoot en Sint
Elisabeth te -; 1879, 40.
- en het kasteel Aldenghoor; 1890, 78.
- St. Elisabethsdal te -; 1902, 53.
- de inlijving van de goederen van St. Elisabethsdal
bij het klooster Keizerbosch, 1580; 1908, 1-4.
- een Roomse reis van de pastoors van Baexem,
Horn en - in 1699; 1930,45.
NUTH
- kapel te Vaesrade, 1625; 1879, 108.
- schepenen te Vaesrade; 1880,244.
- strenge winter te Vaesrade, 1684; 1888,34.
- afbeeldingen van Limburgse gebouwen lil het
stadsarchief in Aken, 18e eeuw; -; 1924, 7.
- Romeinse vondst te -; 1929,62.
- kluizenaars te Vaesrade, l Se-Ive eeuw; 1952, 58-61.
NIJMEGEN
- beurzenstichting van Jacob van Berck te -, 1623;
1887,186-188.

- Catualium; de mansio langs de Romeinse weg
Tongeren-Nijmegen; 1889, 193-195.
- de plaatsnamen aan de Romeinse weg TongerenNijmegen; 1944-'45,40-51.
- een Limburgse gemeenschap aan de R.K. Universiteit te -; 1946, 16.
- 'het mysterie van de keizer Karelstad' (boekbespr.); 1961, 29-30.
- 'Bataafse vrijheid in -, 1794-1795' (boekbespr.);
1965, 191.

Nypels, drukkers; iets over het Aankondigingsblad,
de EcIaireurs en de -; 1964, 21-26.
Nijs, Carel; 1959, 183-188.
Nijst, Edmond; in memoriam; erelid van het LGOG;
1962, 33-36.

Nyvenheim, Nicolaas van; stichtingsbrief voor armeninstelling te Venlo, 1541; 1939,30-32,47.

-0Obbendorf, Renier van; schout van Beesel, 1435;
1898, 52.

OBBICHT
- schepenzegels in -; 1879, 162-163.
- Romeinse oudheden; 1883, 864.
- gemeentewapen; 1889, 115.
- Willem van Vlodrop, heer van -, 1553; 1900,4.
- reglement van de schutterij van Sint Sebastiaan
van de vrije rijksheerlijkheid -, 1726; 1900,13-15.
- een akte van belening van de heerlijkheid van
1765; 1902, 65-66.

- aantekeningen uit het dagboek van P.B. Wintraecken betreffende -, 1768-1793; 1904, 30-31.
- Philippus van Bentinck, heer van -, 1601; 1907,
72.

- grote brand te -, 1825; 1909,25-27.
- rechtsgeding voor de schepenbank van -, 1760;
1912, 48.

- 'stilo ferreo' in een oorkonde te -; 1912, 48.
- aanstelling van G.A. Helgers tot schout van -,
1741; 1912, 64.
- een verpachting te -, 1710; 1912,72.
- conflict tussen de voogd van het ambt Sittard en
inwoners van -, 1788; 1913, 22-23.
- oorlogslasten te -, circa 1700; 1920, 35-36.
- Romeinse munten uit -; 1964, 97-102.
OBERZIER; niederländische Doppelgroschen in einem niederrheinischen Münzfunde, 15e eeuw; 1913,
73-74.

Odenhoven, familie van
- zilveren schenkblad over de - te Broekhuizenvorst; 1902, 93.
- ; 1903, 33-34, 37-38.

ODENKIRCHEN; een reis van Garotte naar Wester100, 1726, betreffende de heerlijkheid -; 1911,
60-63.

Oeveren, Jacobus van -; deken van het domkapittel
en vicaris-generaal van het bisdom Roermond;
1964, 57-64.

OHÉ EN LAAK
- het fort Cantelmo en de St. Annagriend te
1723; 1885, 1073-1074.
- een monstrans; 1911, 22.
- het kasteel Walburg; 1920,4-7.
- lijst van functionarissen te -, na 1702; 1953, 19-22.
- kasteel Hasselholt; 1922, 33-44.
OIGNIES, prior van het Augustijnerklooster te -,
overl. 1648; 1907,40.
OIRLO
- 15e eeuwse geschiedenis; 1890, 96; 1892, 23-24.
- twee kapellanen Ryckens te -, overl. circa 1550 en
circa 1720; 1909, 14.
- de villa Groenouwen te Horst en de daaraan verbonden kerkgift te -; 1909, 17-18.
- 'personae' te -, 16e)8e eeuw; 1909,18-19.
- lijst van pastoors, 1485-1902; 1909,19-23.
- de heerlijkheid -, 1790-1800; met naschrift familie Van der Aa; 1909, 29-30.
- afpaling van -, 1794; 1909, 35.
- het altaar van de H. Maagd en de H.H. Anna en
Antonius in de kerk, 1662; 1915, 51-52.
- twee ex-voto' s te -; tij dens de veepest in 1771;
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Oirlo

aartshertog - de rechten van Roermond bevestigt;
1883, 846.

1920, 86.

- overblijfselen der Romaanse kerk; 1927, 5.
OIRSBEEK
- gemeentewapen; 1889, 183.
- geschiedenis van Oirsbeek-Doenr ade, 15e eeuw;
1892, 43.

- een liedje op de verkiezing in het district -, 1827;
1899, 79-80.

- geassermenteerde (beëdigde) en niet geassermenteerde priesters en beambten tijdens de Franse revolutie in het kanton -; 1900, 65-67, 69-70.
- twee oude Beierse munten gevonden te - en Doenrade; 1909, 43.
- missiekruis te Doenrade; 1907, 16.
- muntvondst te Doenrade; 1909, 70-7I.
- verheffing van het leen Doenrade, 1637; 1920,89-90.
- reglement voor de schutterij, 1805; 1924, 19-2I.
- wapensteen van het huis Doenrade; 1927, 64.
- in 12e eeuwse oorkonden; 1934, 70.
- het schilderij van J.B.J. Bastin, afkomstig van huize Doenrade; 1972, 154.
Oldenzeel, Arnoldus van -; benoeming tot secretaris
van St. Stevensweert, 1704; 1914, 56.
Olimart
- familie; 1934, 67.
- Antonius; drossaart van het ambt Montfort, 17e
eeuw; 1929, 56.
Olislagers, Nic.; twee protesten van - als stadhouder
van de proost van Meerssen; 1911, 19-2I.
Oliviers, Willem; wapen met grafschrift, 1622; 1911,
15.

onderwijs; verslag van de hoofdinspecteur Wijnbeek
over het middelbaar en lager -, 1835; 1964,129-144.
Ontkommernis, heilige - of Vilgefortis; 1889, 182-183.
Oordt, op den
- familie te Venlo; 1900, 21-26; 1915, 67-68.
- Venlose burgemeesters uit de familie -; 1922,17-18.
- H.; secretaris van Venlo; verwantschap met A.
Brandts, kanunnik van St. Servaas; 1937, 49-52.
oorlogschepen; in dienst gesteld der Staten-Generaal,
1781; 1898,85-87.
Oost-Friesland; begrafenis Jan graaf van -, 1572, en
kolonel De Landonia, 1569, te Maastricht; 1882,
804.

Oostenrijk
- kardinaal Andreas van; bezoekt Roermond, 1599;
1880,313314.

- Mathias, aartshertog van; relaas van de verkiezing
van - tot Roomskoning door de secretaris van
Roermond, 1612; 1880, 327-328.
- Maximiliaan van; oorkonde van 1478 waarbij

Ophoven, Jac. van; hoogschout van het Brabants
hooggerecht te Maastricht, 1674; 1935, 17.
OPHOVEN; kroniek van -, 1814-1832, door C. Op
't Endt; 1908, 22-47.
oproer
- in Maastricht, 1539; 1879, 50-52; 1882, 693; 1902, 50;
1907,80.

- in Achel, 1798; 1884, 938-939.
organist; van het St. Servaaskapittel te Maastricht,
1620; 1931,17.
orgelbouwers
- Antonie van Elen; 1941, 79.
- in Limburg, 15e-20e eeuw; 1967, 109-124.
- Pereboom, Willem Theodorus Pieter Hubert; te
Maastricht; 1968, 185-190.
Orléans, Catharina van; schaking van de jongedame
- te 's-Gravenhage, 1664; 1883,928; 1884,929.
Ossenbroeck, Jan van en tot -; accoord tussen de
heer van Blitterswijck en - en de gemeente om bij
ongeluksvoorvallen op het kasteel een wijkplaats te
vinden, 1602; 1888, 45.
Otgens, Laurentia; een Blerickse beurzenstichtster,
overl. 1712; 1933,46-47.
OTHÉE
- jaarschrift op de slag van - in 1408; 1880,212,280.
- het beleg van Maastricht in 1407 en de slag van in de dichtkunst; 1958, 149-152.
OTTERSUM
- geschiedenis; 1895, 49-50.
- kluizenaars te - en Tienray; 1888, 8I.
- pastoor Hendrik Willem Broekwijlder, 1780-1813;
1895, 4.

- gemeentewapen; 1896, 89.
- lijst van pastoors, 1434-1905; 1908,95-96.
- kapel op de Milsbeek, 1593; 1908,96.
- brand te -, 1775; 1908, 96.
- de vicarie of kapelanie te -, 1585-1782; 1908,96.
- 17e eeuws mansportret te -; 1910, 64.
OUD- VALKENBURG
- inkwartiering van krijgsvolk, 1748; 1892, 6-7.
- de cijnskaart van het huis Opsinnich, ressorterende
onder het Roosendaelseleenhof; 1894, 19-20.
- rechten van realisatie en relief aan het Rosendaels
leenhof, 18e eeuw; 1894, 20.
- gemeentewapen; 1895, 69.
- familiepapieren De la Croix te -; 1906, 57-66; 1907,
47-56, 83-87, 96.

- de banmolen van Schaloen, 1730; 1920, 76.
- verheffing van het huis -, 1671; 1920,89-90.
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Oud- Valken burg

- overeenkomst tussen Wilhelm Tzievel en Fred. van
Reymerstock betreffende de heerlijkheid -, 1461;
1922, 2-3.

- plannen van Limburgse kerken in het Staatsarchief
Brussel; 1925, 22.
- Johan Reyner van Cartils genaamd Hoen, heer van
-, 1661; 1928,56.
- nadere bijzonderheden omtrent de bouwgeschiedenis van de kerk; 1949, 37-41, 74-77.
- kasteel Genhoes, gegevens over de bouwgeschiedenis, 16e eeuw; 1958, 105-112.
OUD-VROENHOVEN; bodemonderzoek naar de
Romeinse heerbaan Maastricht-Tongeren onder
-; 1879,45.

Oudart; grafsteen in de paterskerk te Venray; 1881,
556.

Oultremont, d'
- huldiging van graaf - als prins-bisschop van Luik
door een deputatie uit de magistraat van Maastricht, 1764; 1914,28-31.
- uitvaart van Charles -, prins-bisschop van Luik te
Maastricht, 1771; 1918,94-95.
OVERLOON
- grafmonument van Melchior Petrus Cremers,
overl. 1849; 1909, 87-88.
- geschil over het recht van de bijenstand met Venray, 1548; 1912,25-27.
OVERMAAS, landen van
- negenjarige oorlog, 1688-1697; rmssiven van de
gouverneur van Maastricht aan de bewoners in de
omgeving en de landen van -, 1689; 1879, 78-79.
- een audiëntie van de Staten van - bij de Spaanse
gouverneur van Limburg en - over de belastingdruk, 1637; 1881,473-474.
- namen van predikanten van de Waalse kerk in de
landen van -, 1632-1849; 1882,810-811.
- de weddenschap over de overgang van Maastricht
en de - aan Frankrijk of Spanje in 1679; 1884,
934-935.

- twee kerkvisitaties van hervormde gemeenten in
1694 en 1695; 1885,1085-1087.
- het recht van begraven in de kerken in de Staatse
-, bijzonderlijk te Meerssen, 18e eeuw; 1887,
118-119.

- bijdragen tot de geschiedenis van de drie -, circa
1725; van onbekende auteur; 1887, 142-175.
- partagetractaat tussen de koning van Spanje en de
Staten-Generaal over de -, 1661; 1890, 49-50.
- ruiling van grondgebied in de -; memorie van
A.J. Franquinet, 1771; 1891,130-131.
- aanstelling van een leenvinder , 1741; 1893, 13-14.

- waardevaststelling van munten in de -, 17e eeuw;
1897, 49-50.

- de Jezuïeten te Maastricht verzoeken om eikebomen uit de koninklijke domeinen uit de -, 1615;
1901, 75-76.

- notarissen in de - met commissie van de Raad van
Brabant, 1629-1795; 1907,94-95.
- het houden van openbare verkopingen in de -,
1789; 1915,12-13.
- werken van Theodorus Groen met een beschrijving
van de -; circa 1642; 1918, 25.
- instructie voor de landdrost van de Staatse -,
1648; 1918,51-52.
- breedte van wegen, paden enz. in de 17e eeuw in de
-; 1922, 55.

- priesters in Zuid-Limburg anno 1534; 1924,17-18.
- ontginningen in de Staatse -, 1705; 1934,3.
- bevestiging van trouwbeloften in de -, 18e eeuw;
1957, 187-188.

- het procesrecht in de drie - ná 1631; 1959,107-116.
- bijzondere oppergerechten in de -, 1473-1477;
1961, 565-82.

- standengroepering van o.a. - in Statencolleges,
14e-15e eeuw; 1971,99-112.
- uit de voorgeschiedenis van het Partagetractaat,
1648-1661; 1971, 111-122.
- het recht van haefstoot in -; 1975,181-187.
Overschie de Neeryssche
- verwantschap tussen de families de Cortenbach,
Bouwens van der Boye, en Hugenpoth; 1898, 82.
- familie; 1898, 89-92; 1899, 11.

-ppachtcontracten; 1911,64; 1913,85.
Packen, Henr.; prior van het augustijnerklooster te
Oignies, overl. 1648; 1907, 40.
Pagnier, Jos; testament van een Maastrichts kwakzalver, 1769; 1886, 16.
Pallan( d)t, familie
- bijdrage tot de geschiedenis van het land van Valkenburg; drosten uit het huis -; 1888, 61-63.
- stukken van de familie -, 1389-1508; 1937, 19-21,
36.

Palts-Sulzbach, Francisca Christina gravin van; decreet van paus Benedictus XIII ten gunste van -,
abdis van Thorn, 1727; 1889, 166-167.
Panhuysen, G. W .A.; afscheid als redactiesecretaris
van Publications en Maasgouw; 1963, 65-68.
PAPENHOVEN
- iets over de kerk en tiende te -; 1881, 554.
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Papenhoven
- kerkvisitatie te -, 1681; 1905, 95-96.
- inzegening van de kerk van PapenhovenGrevenbicht, 1776; 1909, 96.
- Berlo's hof te -, 15e-17e eeuw; 1925,51-53,72.
- de hof van Dieteren; 1940, 14-16.
papier
- in de oude tijd; 1888, 5-6.
- het oudste register van - op het rijksarchief uit
1309; 1912, 12-14.
- prijs te Maastricht, 15e-16e eeuw; 1880,264.
- van de officiële stukken; 1893, 71-74.
- fabriek te Maastricht; 1926, 20; 1952, 30-31.
Pappenheim voor Maastricht, 1632; 1979,75-91.
Paredis, Mgr. J.A.
- huldeblijk in 1868; 1930,69.
- 'bisschop van Roermond en het Limburg van zijn
tijd' (boekbespr.); 1968, 157-159.
Parma, Alexander Farnese, hertog van;
- brief aan de redactie van de Maasgouw n.a.v. een
eventuele herdenking van de inname van Maastricht door -, 1579; 1879, 21.
- paspoorten voor kooplieden afgegeven te Maastricht door -, 1579; 1908, 14-15,24.
- nieuwe bronnen inzake het beleg van Maastricht
door -, 1579; 1936,49-52.
Parren, Joh. Jac.; genealogische gegevens; 1927,59.
Pas de Feuquières, de
- familie; 1898, 74-75.
- de schulden van het huis Weil onder de laatste
graaf -; 1925, 65-68.
pastoors; lijst van in Limburg, 1261-1818; 1894,25-26,
79,83,91-92,94-95; 1895,3,6-7; 1908,51-53,57-59,65-67,7374; 1910,61-63; 1922,94-95; 1937, 10; 1929,5-7,17-20,26-29.

Peeters, Franciscus; kluizenaar; 1924, 4.
pelgrimscompagnieën van Sint Jacob te Maastricht;
1938, 48.

Penners, familie; 1927, 65-67; 1928, 18-21, 30-31, 42-44.
penningen
- merkwaardige gedenkpenningen van de wederdopers te Havert, 17e eeuw; 1881,485-486.
- gedenkpenning van Hem. Andrius, Sittardenaar;
1895, 29.

- Maastrichtse gildepenningen; 1919,4-5.
- een 'neuzen'-gezelschap te Maastricht n.a.v. een
penning van 1608; 1940, 24.
- legpenning 1918 n.a.v. de intocht van koning AIbert te Luik; 1957, 83.
peperkoeken, Venlose; 1880, 304.
Pereboom, Willem Theodorus Pieter Hubert -; orgelbouwer te Maastricht; 1968, 185-190.
Peremans, Anton; minderbroeder; 1902, 73-74, 77-78.

periodieken, lijst van geschiedkundige -, aanwezig in
publieke, wetenschappelijke bibliotheken in Limburg; 1948, 62-63.
perkamentmaker; Heinrich te Venlo, 1430; 1880,288.
perroen; bij het Maastrichtse -; 1955, 71-74.
PETERSHEIM
- heksenprocessen, 1603,1613, 1618; 1880, 294-295.
- broederschappen van St. Sebastiaan en St. Joris in
de vrije rijksbaronie -; 1886, 89-99.
- kwitantie van Jan, heer van Merode en - aan de
magistraat van Maastricht wegens ruiterdiensten in
de strijd tegen de Luikenaren, 1465; 1918, 94.
- schout en schepenen, 1495, 1514; 1922,71.
Petit
- en Petit & Fritsen; klokken in Limburg, gegoten
door de firma's - te Aarle-Rixtel; 1890, 84, 103.
- klokkengieters - en de Limburgse klokken; 1925,
39-40, 50.

- familie; 1929, 58.
Petrarca en Limburg; 1934, 61-64.
Peuten, Matheus; overl. 1423; 1932, 52-53.
Philippens
- familie; 1935, 3-6, 17-19.
- Godefroid -, griffier van Sint Pieter, 1745; 1931,
57-58.

- Jan Frederik -, peimeester en bibliothecaris van
Maastricht, 18e eeuw; 1934,70.
- Jean; in memoriam; 1970, 169-170.
Philippens van Coenvelt, familie; 1935, 3-6, 17-19.
Philippet, Martin; aanstelling tot veldwachter te Vreren en Heure-le- Tiexhe, 1784; 1908, 32.
Philips 11
- uitvaart van - in de St. Servaaskerk te Maastricht, 1598; 1884, 1009-1011.
- collatiebrief van - betr. de proosdij van St. Servaas te Maastricht; 1888, 25.
Picolomini begunstigt Sittard; brief van 1639; 1879,76.
plagen
- muizen die assignaten van de Franse Republiek
opeten, 1796; 1884, 972.
- rupsenplaag te Thorn, 1796; 1930, 65.
plakkaten en ordonnantiën betreffende Limburg in
het Groot Plakkaatboek voorkomende tot 1740;
1914,4-7.

Playoul, Dirick; keuze tot secretaris van het Luiks gerecht te Maastricht, 1594; 1907, 80.
Plettenberg
- verkoop van de rij ksheerlij kheid SIenaken aan Ferdinand, graaf van -, 1728; 1905, 22-24.
- Margaretha van; een oud schilderijtje van -, abdis te Keulen, 16e eeuw; 1923,71.
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Plevits

Plevits; Sint Joost en het geslacht de -; 1968, 149-155.
Plevoets, J.B.; doopakte te Maastricht, 1728; 1919,18.
Plumere (Plumier), Johannes, Josephus en Claude
-, klokkengieters; 1920,47-48, 79.
Poell
- familie; 1881, 596.
- Gerardus Mathieu; overl. 1887; hoofdonderwijzer
te Weert; historieschrijver; 1887,203.
Poels
- genealogie van het geslacht - te Venray; 1947,
38-40.

- Mgr. dr. H.; 1947,46-47; 1948, 16.
poirthredersambt; te Venlo; 1928,1-10,72-74.
Polfliet, Nicolaus Petrus van -; musicus te Maastricht, 1ge eeuw; 1970, 55-58.
Poll, van de; familie; 1882, 660.
Pollart, de
- geslacht; 1926,33,54; 1931,34-35.
- testament van jonker Jan Frans - te Roermond,
1710; 1887,164.
Pontèves, graaf de -; een theater directeur te Maastricht, 1777; 1883,832.
poorterschap
- vrijheid en - van Hasselt aan dorpen verleend,
1492; 1879, 83-84.
- te Venlo in 1787; 1908,88.
- van Maastricht, 1580-1597; 1933,53.
Poppelman
- Lodewijk; aanstelling tot schepen van de stad en
vrijheid Valkenburg, 1757; 1900, 2.
- W.H.; ontvanger, 1743; 1922,96.
porcelein; lijmen van - en aardewerk; 1919, 96.
Portugal, Isabella van; uitvaart in de Sint Servaaskerk
te Maastricht, 1539; 1888, 5.
POSTEL; de premonstratensers van -; 1927,45-46.
POSTERHOLT; accoord van 1620 tussen die van
Echt en - betreffende de weigang; 1926, 19.
posterijen
- bijdrage tot de geschiedenis van de - te Maastricht, 1805; 1909,60-61,80.
- memorie van het aankomen en afgaan van de Hollandse post te Maastricht, 18e eeuw; 1918, 91-92.
- post en postwagendienst te Maastricht, 18e eeuw;
1919, 34-35.

- postmeester Hagelsteen te Maastricht, 1763; 1919,94.
- reglement op de postwagens tussen 's-Hertogenbosch en Maastricht, 1679; 1922,87.
- bijzonderheden over de postwagendienst of octrooidienst Maastricht-Aken, 1748; 1928, 41-42.
- de paardenposterij in Limburg, 18e eeuw; 1932,22.
- 'historisch overzicht van het Maastrichtse postwe-

zen' (boekbespr.); 1937, 34-35.
- regeling omtrent postwagens in de garnizoensorders van de vesting Maastricht, 1774; 1939, 18-19.
- postwagendiensten; de eerste postwagendienst te
Venlo, 1692; 1941,60-62.
- inbraak bij postmeester Conraetz te Venlo, 1794;
1946, 45-46.

- het postwezen in het land van Weert; 1968, 161-176.
- postmeester Coumans te Weert; 1969,55-58.
Potgieters, Venlose geelgietersfamilie; 1949,81-83.
Pottel, van; geslacht; 1880, 228.
pottenbakker; Jan Baldems, te Raeren, circa 1600;
1879,12.

pottenbakkerskunst
- te Raeren; 1881,468; 1919, 21; 1978, 52-66.
- te Gennep, 17e-18e eeuw; 1926,69.
pottenbakkerijen
- te Meerlo, 17e-18e eeuw; 1918,88.
- van de romeinen te Heerlen; 1952,26-29.
Poyck, familie; 1923,49-51,69; 1929,68-69.
Praet, Petronella van; bijzonderheden over -, echtgenote van Herman van Bronkhorst te Stein, 1555;
1886, 29-30.

predikanten; en andere kerkelijke bedienaars in Limburg; 1894,79,83,91-92,94-95; 1895,3,6-7.
Pree, du
- Caspar;zeldzaam boek gedrukt door -; 1898, 17.
- Jacobus; octrooi als boekdrukker te Roermond,
1683; 1931,27-28.
Preys, Jacobus du -; een half onbekende 17e eeuwse
drukkert") van Maastricht; 1942, 84-87.
Prez, Jacobus de(s) -; genealogische gegevens betreffende - en Catharina de la Motte; vraag; 1906,56.
procureurs
- reglement tegen zekere misbruiken van advocaten
en - te Maastricht, 1730; 1879, 128, 134-135.
- van het St. Servaaskapittel te Maastricht, 1774;
1920, 74.

Proenen
- familie; 1919, 88.
- Rein; gedenksteen te Neercanne; 1927, 42.
protestantisme; 'het - te Luik en vooral te Maastricht' (boekbespr.); 1943, 65-71.
Pruisen
- nieuwe titulatuur van Frederik, koning van -,
volgens rescript van 1742; 1894,95.
- terechtstelling van twee Pruisische officieren,
1733; 1934, 49-50.
PRUMIZFELT; wanneer kwam 's-Hertogenrade aan
Limburg? Het omstreden -; 1971, 151-162.
Prunen, familie; 1919, 88.
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prijzen
- van levensbehoeften lil de aanvang van de 17e
eeuw; 1880, 306-307.
- van zalm te Roermond, 1752; 1896, 34.
- verrekijker, kosten van een -, 1617; 1880,272.
Pullen, Pelgrum; een mystiek Limburger, overl. 1608;
1929,67-68; 1930,4-5; 1931,8-9.

Puteanus, Ericius; opdracht aan - om de geschiedenis van het Over kwartier te schrijven, 1618; 1879,
39; 1881, 495.

putten; over Willibrordus- en Servatiusputten; 1900,
34-36.

Puytlinck, familie; extracten uit de doopregisters van
Roermond, 1638-1657; 1905,79.
Pybes, Theodorus; overl. 1632; 1955, 55.

-QQuade, Willem de; inscriptie op glas betr. -, hoogschout te Maastricht, 1718; 1884,1004.
Quaedvlieg, familie; 1923, 83.
Quick, Willem; penitentie van de wederdoper - te
Nieuwstadt, 1561; 1913,91-92.
Quirinus; -, Antonius, Cornelius, Hubertus en Leonardus, de vijf heilige maarschalken van de Maasvallei; 1901, 16.
Quyten, Leonardus; stichter van een studiebeurs te
Leuven, overl. 1709; 1887, 171.

-RRAAMSDONK; geschiedenis van de moord van -;
1918, 1-4.

Raedts, familie; 1939, 24.
RAEREN
- Jan Baldems, pottenbakker, circa 1600; 1879, 124,
132.

- pottenbakkerskunst te -; 1881, 468; 1919, 21; 1978,
52-66.

- veiling van kunstvoorwerpen, aardewerk uit
1881, 490.

- pottenbakkerij te -; 1881,509-510.
- 'Raerener Heimatbuch', 1954 (boekbespr.); 1955,
128.

raesende maandag; uitdrukking als tijdbepaling in de
14e eeuw; 1880, 264.
Raesfeld; huwelijk van Alexander van Vehlen, heer
van -, en A.M. Huyn van Geleen te Wachtendonk, 1624; 1940,43.
Rambonet, Frederic Louis; aanstelling tot stadhouder
van de hoogschout van het Brabants hooggerecht

en van de Vroenhof te Maastricht, 1720; 1915, 48.
Randenraedt, van
- familie; 1931, 42-43.
- Adam; verheffing van leengoederen te Spaubeek
door -, oud-burgemeester van Maastricht, 1632;
1913, 16.

- Bonaventura; 1938, 39.
- Herman; 1936,48.
- Joanna; uit haar leven; overl. 1684; 1926,37-40.
- Joost E.; soldatenwerver; 1934,69.
rattenvangers te Kalkar, 17e eeuw; 1904,48.
Rave
- familie; 1911,39-40; 1913,68-69.
- jonker Leonard van -; memorie om onder de ridderschap van het land van Valkenburg opgenomen
te worden; 1885,1133-1134.
Ravensbosch, ordonnantie voor de vorster of boswachter voor het - in het land van Valkenburg,
1622; 1909, 93-96.
Ravenschot
- wapen van; 1920, 85, 89.
- priorin Isabella van - te Houthem-St. Gerlach;
1969, 161-168.

RAVENSTEIN; Roermond en de tol te -, 1386;
1935,47.

Raynal, de Franse abbé - te Maastricht, 1781; 1884,
944.

Realt, Geurt; moord op - alias van der Specke, 1581;
1954, 185-186.

recepten uit de 13e eeuw; 1880,311-312.
recht
- lijfstraffelijke rechtspleging; een geselbord te
Roermond; 1879, 2.
- de schandkooi te Venlo; 1879, 184; 1880,208.
- schandkooi te 's-Hertogenbosch; 1879, 200.
- gerechten van appel in Limburg in de 14e eeuw;
1880, 398.

- jurisdictie van enige plaatsen rond Maastricht, circa 1700; 1880, 406-407.
- strafezel te Venlo; 1881,448.
- strafezel te Roermond; 1881, 452.
- opgaaf van enige juridische werken en rechtsbronnen die kunnen dienen voor de studie van het oude
Limburgse -; 1887, 127-128.
- het verbond der gerechtshoven tussen Maas en
Rijn uit 1420; 1888, 42.
- betekenis van het woord 'stehlpeerd' in verband
met het -; 1891, 119.
- twee plakkaten van Maria Theresia en Joseph II
over het aanwenden van de pijnbank en de tenuitvoerlegging van de doodstraf; 1899, 56, 64.
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- straffen voor bedorven vlees te Aken, 1797; 1900,
63-64.

- een 'spotpaard' te Maastricht, 1564; 1909,80.
- meepenning te Maastricht voor dienstboden, 1698;
1920, 20.

- heeft de grondwet der Verenigde Nederlanden van
1814 ooit in Limburg gegolden?; 1921,89-93.
- oude in Limburg gebruikelijke voorschriften t.a. v.
erfrecht; 1923, 72.
- vrede van Tricht tussen Maastricht en Montfort en
Roermond, 1360; 1928, 71-72.
- symbolisme in het -; 1929, 54-55.
- begenadiging van Arent Hayen, 1783; 1929, 56.
- 'ijzeren koe', clausule in pachtcontracten; 1936,
57-58.

- 'ijzeren pacht', rechtsterm; 1938,57.
- 'metten brande geëxecuteert'; 1940,8-9, 176.
- samenhang tussen kunst en - in het verleden;
1949,72-73; 1951,41-42.

- mis- of lijkweg; 1949,78; 1951,75-77.
- aspecten van relikwieën; het zweren ten heiligen;
1956, 75-76.

- de eed in de spiegel van het Limburgse -; 1956,
105-108.

- het haardvuur als rechtssymbool; schepenakte van
Geleen, 1638; 1957,69-70.
- bijzondere oppergerechten voor het hertogdom
Limburg en de landen van Overmaas, 15e, 17e en
18e eeuw; 1961,65-82.
- 'banksluiten' ; een merkwaardig procesrechtelijk
rechtsmiddel; 1962, 35-42.
- het verbond van Aken, 1420; 1967, 169-176.
- een korte notitie over de 'ungula' in het rechtsleven; 1968, 155-157.
- tempora mutantur; veroordeling van een persoon
tot de brandstapel, 1617; 1969, 183-186.
rechterlijke macht; brief van J.L. Rogier aan L.G. de
Bouteville over de eedaflegging van haat jegens het
koningschap door de leden van de - te Maastricht, 1796; 1885, 1046-1047.
rechtsgebruiken
- bij beleydinghen in Limburg, schouw van wegen,
waterlopen, grensscheidingen enz.; 1879,181-182.
- bij de verpachting van de visserij te Maastricht,
17e eeuw; 1906, 40.
- bij grens bepaling Venlo en Arcen; 1913, 12.
- bij het in bezitnemen van de helft van Merwijckshof te Herten, 1680; 1926,32.
redemptiedorpen; aanstelling van een notaris in de en de elf banken van St. Servaas, 1768; 1926,34-35.
Redinghoven, Sammlung von - in de Beierse Staats-

bibliotheek te München; een weinig bekende bron
voor de Limburgse geschiedenis; 1954, 151-154.
REGENSBURG; grafmonument van graaf Philip Joseph van Woestenraedt, gouverneur van Limburg
te -; 1883, 897-898.
Reichsbach; huldiging te Diepenbeek van F.J.N.F.
baron de -, 1715; 1901,1-2.
reigersfeest; Jan van Valkenburg en het -; 1922,70.
Reintjes, steenhouwersfamilie; 1912, 32.
reis
- naar Weert; 1879, 55-56.
- reisbeschrijving door de advocaat Belgens van zijn
tocht van Maastricht naar 's-Gravenhage, 1645;
1879, 70-72, 73-74.

- met hindernissen; overval bij Elsloo in 1622; 1880,
242.

- van Brussel naar Roermond, 1708; 1887, 158.
- van Garotte naar Westerloo, 1726; betreft de heerlijkheid Odenkirchen in het Rijnland; 1911,60-63.
- van kanunnik Th.D.H. de Vaes de Scherpenberg
naar Londen, 1714; 1918,17-20.
- een Roomse - van de pastoors van Nunhem,
Baexem en Horn in 1699; 1930, 45.
- een 'Baedeker' uit 1689 met bijzonderheden over
Limburg; 1933, 42-43.
- dagboek van een Tongerse emigrant, 1794-1795;
1966, 19-29, 55-63.

- 'Den Roomsehen pelgrim'; een Baedeker uit 1699;
1968, 129-144.

- reizen in de 18e eeuw; 1969,105-122.
- 'wandelingen door Nederland' (boekbespr.); 1970,
30-31.

REKEM
- zegel; 1880, 414.
- bijdrage tot de geschiedenis; 1890, 87-88, 91-92.
- gegevens uit 1703 en 1765; 1904,32.
- verpachting van het grote en kleine veer tussen
Elsloo en -, 1756; 1910, 13-15.
religie
- oud Limburgse sermoenen; met de tekst van het
sermoen 'dets van der sonnen ende van den mone
ende van haren teken', 14e eeuw; 1879,25-27.
- oud Limburgse sermoenen; 'dets van onser vrouwen ende geliet hare eene wingart reven', 14e
eeuws handschrift uit het St. Andriesklooster te
Maastricht; 1880, 205-207.
- zwaardendans in processies, 14e-16e eeuw; 1880,
312, 324.

- bedevaart naar Jerusalem, 1525; 1883,829-831.
- jaargetijden; gedicht; 1886, 78.
- een Limburgse preek uit 1707; 1900,77-79.
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- het oliekruis; 1915, 75.
- oud liedje van Sint Dominicus vastendag; 1918,
39-40.

- bedevaartvaantjes; drapelets de pelerinage in Limburg en daarbuiten; 1929, 62-63.
- de 'Limburgse sermoenen' en het Limburgse woordenboek; 1934, 16-19.
- 'Maria in Limburg' (boekbespr.); 1948, 14-15.
- aspecten van relikwieën; het zweren 'ten heiligen';
1956, 75-76.

- de uitzet van massoeur Meehel Coninx; 1973,
195-200.

- Jan van Denemarken en het vermeende Roermondse processiespel; 1980, 209-214.
Rengers, P.U.
- hoogdrost van het land van Valkenburg, 1792;
1907, 72.

- genealogische aantekeningen; 1914, 55-56.
renne, rinne, rinnepacht; 1917,129-131.
Renne, van der; een cijns- en gewinsboek van de familie - onder Broekhuizenvorst; 1881, 560.
Rennenberg
- wanneer is Guda van - tot abdis van Thorn gekozen; 1924, 58-59.
- de keuze van Guda van - tot abdis van Thorn en
de Thornse landrechten; 1925, 15-16.
Reppen, familie; 1881,472.
Requilé, de
- familie; de Venlose tak; 1922,52-53.
- Jacobus Emanuel -, minderbroeder en missionaris, overl. 1823; 1934, 24.
restauratie; het bewaren van ijzeren voorwerpen;
1922, 70.

Reubsaet, Nicolaas, hertog van Campo-Selice, 1ge
eeuw; 1883, 848.
Reusschenberg, Anna van -; grafzerk van de abdis
- in de kerk van Susteren, 1634; 1932, 33.
Reyde, Johan van; schout van Kriekenbeck, 1461;
1900, 40.

Reymerstock, Fred. van - en Willem van -; overeenkomst betreffende de heerlijkheid OudValkenburg, 1461; 1922,2-3.
Reynders, Godfried en Joannes; beurzenstichting te
Kevelaer, 1747; 1884,960.
Reijntiens; historie van een roversfamilie; uit een
oude kroniek van Maastricht, 1649; 1880, 332.
Reyth, familie van; 1886, 8.
RHEINBERG; het verraad van -, 1672; 1973, 114-131.
RHEYDT; militair paspoort uit 1788 voor Johan Pieter Niepen uit de heerlijkheid -; 1882, 624.
riddergoed; welk verschil bestond er tussen - en leen-

goed?; 1901,6.
RIEMST; relaas van verkenningen vanuit Maastricht
naar - en Tongeren, 1831; 1929,20-22.
RIKSINGEN; dood van de kluizenaar Lambert
Meesters te -, 1904; 1904, 24.
RIMBURG
- accoord over de pastorele tiende van - tussen de
heren van - en de pastoor van Eygelshoven, 1597;
1883, 841-842.

- oprichting van een school voor godsdienstonderwijs te Bruchausen voor de jeugd van de vrijheerlijkheid -, 1726; 1910, 39.
- ; 1913,90.

- waar bevinden zich de oorkonden betreffende -?;
1941, 32.

Robais, Gerard -, o.s.b. overleden aan de pest,
1579; 1925, 22.
Rochau, familie de; 1927,68-69.
Roe; Theodorus ingen - te Venlo, 1601; 1922,24.
Roebroeck; het wapen der familie; 1938,7-8; 1953,55-58.
ROELSDORF; geschiedenis; 1912, 88.
Roemers, Charles Clement; aanklacht tegen -, 1798;
1882, 643-644.

ROER; departement van de; plaatsen van het voormalig -, in de tegenwoordige provincie Limburg
gelegen; 1888, 37-38.
ROERMOND (bisdom)
- bisschoppelijk middagmaal, 1770; 1880, 249-250.
- lijst der bisschoppen; Duits gedicht; 1886, 57.
- Joannes Knippenbergh, geschiedschrijver van het
voormalig -; 1887,115.
- iets over de registra pastoralia in het -, 1682,
1711; 1894, 83.
- verbod tot het houden van processies in het -,
1750; 1905,47.
- verzet tegen de geestelijke rechtspraak van de bisschop van -, 1574; 1921,26-28,33-37.
- politieke en persoonlijke invloeden bij enkele opzienbarende Roermondse bisschopsbenoemingen
op het einde der 18e eeuw; 1963,5-15,47-59.
- Jacob van Oeveren, deken van het domkapittel en
vicaris-generaal van het -; 1964, 57-64.
- bouw van het voormalige bisschoppelijke paleis,
thans rechtbank te Roermond, 1666; 1965, 189-190.
ROERMOND (stad)
aemulatiegenootschappen te Luik, Maastricht en R.,
eind 18e eeuw; 1960, 141-150, 175-185.
aflaatbrieven, enige Roermondse -, 1370, 1374 en
1451; 1934, 66-67.
archeologie
- vondsten in de minderbroederskerk, thans Her-
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vormde kerk te -; 1909, 62-64.
- een zeldzaam Romeins flesje te -; 1922, 25.
- Romeinse vondsten te -; 1963, 131-138.
- muntvondst uit -; 1969, 121-128.
archivaris Jan Baptist Sivré, 1819-1889 en het
gemeente- en rijksarchief te R.; 1948,2-5,25-28.
Beggaardenklooster, 1574; 1918, 49-5l.
Begijnhof
- lijst van de pastoors; 1908, 31-32.
- zegel van het -, 1694; 1927,69.
belastingen; strijd over de exemptie der geestelijke
gestichten te R., 1574; 1923,30-32.
bevrijding van R. in 1945; 1970, 1-20.
bibliotheken
- weldoeners van de - der Recollecten; 1915, 25-26.
- van de stad; 1943, 60-6l.
- van LGOG te R.; 1948,62-63.
- van de Kartuizers; 1952, 61-63.
bier; belangrijk privilege voor R.; tapverbod van dat niet in R. gebrouwen was, 1472; 1879, 5.
brandstichters, 1618; 1927,31-32.
broederschappen
- getal schotels op een broederschapsmaal in 1754;
1883, 906.

- Roermondse leden der Zoete Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch, 16e eeuw; 1943,
34-35.

Brugstraat; het gotische huis in de -; 1943, 17-22.
burgemeesters
- maaltijden bij het verkiezen van -; 1880,336-337.
- jaarwedden van -, 16e eeuw; 1881,563.
Carmelitessen; 'A deo et rege' (boekbespr.); 1963,
27-30.

Clarissenklooster; brand van 1665; beschreven door
een zuster uit het -; 1880, 359-360.
dialect; 'het Roermondse getoetst aan het OudSaksisch en het Oud-Nederfrankisch' (boekbespr.); 1890, l.
Franciscanen
- graf van Margaretha van Wittem, 1627; 1905,96.
- grafsteen van Charles van der Meeren, 1661; 1909,
62.

- vondsten in de kerk; 1909, 62-64.
- orgel, 1821; 1912, 24.
- weldoeners van de bibliotheek der - te R.; 1915,
25-26.

- toestand in 1569; 1937, 23-24.
Franse Revolutie; herinnering aan de - in het gemeentemuseum; 1964,11-22.
Franse tijd, R. in de -; 1935,30-31,54-55; 1954,97-106.
gasthuis

- ; 1879, 132.

- gesticht door Robrecht van Arkel? ; 1879, 124.
- de beide oudste gasthuizen; 1969, 11-18.
gevelsteen; jaarschrift op een -, 1666; 1879, 76.
grienden; bij R., 1519; 1881,477-479.
heksenprocessen te R., 16e-17e eeuw; 1879,41-42,45-46,
49-50; 1939, 19-20.

hoofstad van de provincie Limburg?; 1973, 82-9l.
inhuldiging; van Adolf van Egmond, hertog van Gelre te R., 1469; 1918,72.
Jezuïeten
- opheffing der -, 1773; 1948,39-41, 69-7l.
- feest te R. ter gelegenheid van de heiligverklaring
van Franciscus Xaverius en Ignatius van Loyola in
1622; 1957, IJ-17.
- Oswald en Henricus Indegeldt, -, 17e eeuw; 1958,
123-126.

joden te R., 1545; 1937,66-67.
kapel in 't Zand
- bouw of herbouw; 1934,55-57,70; 1938,50-51; 1939,34.
- 'De kapel in 't Zand, 1418; buurtkapel?' (boekbespr.); 1935, 12.
- vijfhonderdjarig bestaan; 1935, 41-44, 64-65.
- 'Onze Lieve Vrouw in 't Zand' (boekbespr.); 1963,
59-62.

Kartuizers
- lijst van priors, 1372-1752; 1932,61-63.
- spatiamentum (wandeling door de kloosterlingen);
1936, 61-63.

- het klooster, 14e-18e eeuw; 1937,41-44,52-54,63-66.
- de bibliotheek; 1952, 61-63.
kathedrale en parochiekerk van Sint Christoffel;
- diefstal in 1727; 1887, 137.
- de parochiekerk; 1888, 18; 1890,57.
- Christoffelbeeld op de toren, 1790; 1888,31; 1890,75,
82.

- blikseminslag, 1819; 1909,32.
- nieuw gewelf in 1590; 1925,29.
- een stichting door A. van Baerle, 1624; 1930,55-56.
- de kathedrale kerk; 1946, 28-36, 72.
- het Sacramentsaltaar; 1953, 103-112.
- 'Sint Christoffelkathedraal te Roermond' (boekbespr.); 1953, 157-158.
- patronaatsrecht in 1343; 1961, 30-3l.
klokken
- ; 1894, IJ-12, 14-16, 18-19, 22-24; 1930, 14.

- het inbeslagnemen der - bij de verovering van
1702; 1879, 113.
kloosters
- strijd over de exemptie der geestelijke gestichten,
1574; 1923, 30-32.
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- Roermondse kloosterarchieven te Brussel; 1932, 16.
- giften van de aartshertogen Albertus en Isabella
aan - te Maastricht en R.; 1938,27-30.
kluis; magistraatsbesluit, 1556; 1932, 53-54.
Kraanpoort; 1965, 173-182.
kronieken
- uittreksel uit een - van R., 1767; 1889, 130.
- chronijkje van Ruremonde; de brand van 1665;
1890, 46.

- de 'kroniek der stad Roermonde' , 1562-1638, van
Johan van Ryckenroy, geschonken aan R.; 1947,71.
Kruisheren
- zegelstempel van het klooster; 1906, 18.
- de Sint Corneliskapel, 1414; 1943, 11-13.
laatgerecht; bijdrage tot de kennis van de verhouding
van het - van de voogdij tot het schepengericht
van R., 1554; 1919,5-7.
Mariagarde
- het klooster, 1739; 1924,38.
- oorlogslening, 1673-1675; 1934,69.
molens
- volmolens; 1963, 138-149; 1966, 7-18, 135-142.
- windmolens; 1973, 75-81.
Munsterabdij en -kerk
- abdissen; 1894, 52; 1898, 52; 1938, 53-54; 1943, 10-11.
- namen van religieuzen, 1646-1683; 1908,47.
- handschrift uit de -; 1934, 48.
- waar zijn de archieven van de - gebleven?; 1935,
23-24.

- de afbraak van de - in 1924; 1958, 141-148.
- de - en haar zgn. refectorium; 1974, 97-114, 198.
- de - en de stadsprocessie te R.; 1974,115-124.
- de opening van het praalgraf in de -, 1699; 1977,
100-103.

- de stichting van de -, 1218-1220, en de vermeende
wijding in 1224; 1980, 10-18.
munt
- muntoctrooi voor Roermond, 1486; 1891, 137.
- muntvondst te R.; 1969,121-128.
muziekleven; het jaar 1775 en het Roermondse -;
1975, 151-160.

onderwijs
- schoolreglementen, 1592, 1661, 1684; 1879,72, 147;
1924, 13-14.

- reglement van 1787 op de stichting van het Roermonds huis te Keulen; 1888, 1.
- bezoldiging van schoolmeesters, 18e eeuw; 1931,
2-3.

oorsprong
- der stad R.; 1880, 329-330.
- Was R. geheel of gedeeltelijk een leen van Keu-

len?; 1952, 49-52.
organist Joh. Jos Coenen, 18e eeuw; 1887,203; 1888,27.
orgel in de Minderbroederskerk, 1821; 1912, 24.
privileges
- bevestiging door Maximiliaan van Oostenrijk,
1478; 1883, 846.
- op te R. gebrouwen bier, 1472; 1879,5.
processie; de Munsterabdij en de stadsprocessie te R.;
1974, 115-124.

processiespel; Jan van Denemarken en het vermeende
Roermondse -; 1980, 209-214.
recht
- lijfstraffelijke rechtspleging; een geselbord; 1879,2.
- 'berijden/bevaren' van een aangewassen land; inbezitneming van uit de stroom opgekomen gronden, 1615; 1879,18.
- bijdrage tot de geschiedenis van het oude strafrecht; 1879, 69-70.
- scherprechters; 1880, 207-208; 1937, 31.
- strafezel te R.; instrument voor lijfstraffen; 1881,
452.

- vroegere gewoonten van rechtsbedeling; moetzoen; 1881, 481.
- 'claronghe'; een - in 1422; 1881,495-496.
- verandering van het eedsformulier, 1563; 1915,7-8.
- vrede van Maastricht met het land van Montfort
en R., l360; 1928,71-72.
- een vechtpartij, 1434; 1937, 8-9.
reis van Brussel naar R., 1708; 1887,158.
schatting van R. in l369; 1939, 12.
schepenen; de benoeming van -; 1967, 65-72.
scherprechter; 1880,207-208; 1937,31.
schutterij; reglement voor de confrerie der jonckheit,
1716; 1890,53-54.
secretaris van R.; 1880, 327-328.
seminarie, bisschoppelijk
-; 1888,97-98,101-103; 1889, 121; 1909,49-51; 1920,85,89.

- enige theses theologicae verdedigd aan het -; 1900,
94-96; 1906, 30-32, 37-39, 43-46; 1928, 39; 1910, 1-4.

Sint-Nicolaasbrieven, 1724, 1840; 1919, 8.
stadsbrand van 1665; 1880,359-360; 1883,872,880; 1890,46.
straatverlichting, invoering van -, 1711; 1881, 574.
tinnegieters; 1942, 32; 1944-'45, 22-23; 1966, 111-114.
tol
- te R., 1452; 1938,57.
- van de heer van Wassenberg te R.; 1975,33-44.
turfsteken, geschil met Maasniel over -, 1548; 1930,
54-55.

Ursulinen; in 1754; 1931,23.
vestingstad; 1909, 57.
voogd, voogdij
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Roermond; voogd, voogdij
- Gerhardus de Strale, voogd te R., circa 1200; 1902,
74-75.

- bijdrage tot de kennis van de verhouding van het
laatgerecht van de voogdij tot het schepengericht
van R., 1554; 1919,5-7.
- de erfvoogden; 1958, 67-74.
- de volmolen van de voogd; 1963, 138-149.
- uit het cartularium van de voogdij; 1972, 127-138,
187-191.

wedehandel te R., 14e-15e eeuw; 1959,65-74.
wederdopers; 1893, 8, 9-10; 1938, 5-7.
weerwolven te R., 1609; 1879,14-15.
zeepziederij; octrooi van Jean Bauduyn voor de
oprichting van een -, 1750; 1931,1-2.
zegels van R., 14e-18e- eeuw; 1880,381.
zevenjarige oorlog; R. tijdens de -; 1880, 346-347.
ziektebordjes op huizen, 16e-17e eeuw; 1880,287.
ROGGEL
- herbouw van de kerk na de brand, 1691; 1890,
61-62.

- brand in 1691; 1892, 61.
Roggen, Peter; aantekeningen over de schilder - te
Geysteren, midden 17e eeuw; 1919, 58.
Rogier, J.L.; brief aan L.G. de Bouteville over de
eedaflegging van haat jegens het koningschap door
de leden van de rechterlijke macht te Maastricht,
1796; 1885, 1046-1047.
Rolaps, Peter; schout van Klimmen, 1560; 1919,88.
ROLDUC, kanton -; rapports décadaires, 1796;
1884, 933-934, 943.

Rolin; Jan van Eyck; de madonna van - en Maastricht; 1943, 2-9.
ROME; een reis naar - door de pastoors van
Baexem, Hom en Nunhem in 1699; 1930,45.
Romer
- genealogie; 1922, 37-39, 55, 70; 1924, 46.
- huwelijkscontract van Johan - en Lucia van Stalbergen, 1591; 1937,61-62.
Rondel, Jacques du -, 1636-1715, eerste hoogleraar
te Maastricht; 1970, 99-108.
Roosen, Joh. -, arts te Eijsden, over!. 1833; 1904,32.
Roost van Ensenbroeck; aantekeningen over het
geslacht, 1625-1784; 1882,674-675; 1930,41-42.
ROOSTEREN
- opschriften van grafzerken en grafkruisen; 1880,
342, 345.

- geschiedkundige aantekeningen; 1881,517-526.
- uittreksels van gemeenterekeningen over invallen
van Lotharingers in 1646 en 1648; 1881, 529, 539.
- iets over goederen van de abdij Susteren en pastorele goederen te -, 18e eeuw; 1881, 554.

- opening van de Maasbrug in 1889; 1889, 159-160.
- de Hof De Borg; 1889, 160.
- overeenkomst tussen de abt van Averbode en de
graaf van Gelre over de collatie van de kerk, 1330;
1906, 8.

- overeenkomst aangaande de bediening van de
pastorie, 1561; 1914,92.
- oude kerkelijke registers; 1927, 23.
- Romeinse grafresten te -; 1962, 55-58.
Rose, Jacob; hoe - scherprechter te Roermond werd,
1603; 1880,207-208.
Rosier; kostersfamilie te Sint Pieter; 1921, 17-18.
ROSMEER
- brandschatting in 1524; 1921, I.
- oudheidkundige opgravingen; 1952, 12-13.
Rossum, familie van; aantekeningen; 1904, 29-30.
ROTEM; hoe de overtocht van Willem van Oranje
over de Maas in 1568 aanleiding gaf tot een proces
te -; 1885, 1093-1094.
Rougemont, Antonius de
- een akte uit 1625 in het archief te Eijsden; 1957,
57-60.

- en Anna Ruland; hun kinderen; 1957, 77-78.
- licentmeester van Maastricht en zijn helpers, gevangen te Nijmegen; 1963, 23-25.
Rouweyzer, Francois; componist te Maastricht; 1887,
145-146.

Rovers, Willem; schuldbekentenis voor schepenen
van Blitterswijck van Jan Segers van Broeckhusen
aan Willem - te Grave, 1360; 1886,47.
rozentreder; van Venlo; kermisartist, 16e eeuw; 1899,
92.

Rua, Antonio de la - van Madrid; grafschrift te
Maaseik, overl, 1636; 1910, 32.
Rubens
- gravure naar een onbekende tekening van Rubens
in een 17e eeuwse Roermondse druk; 1879, 58-59.
- familie te Weil; 1889, 142.
Ruland, Anna; kinderen van - en Antonius de Rougemont; 1957, 77-78.
rupsenplaag te Thorn, 1796; 1930, 65.
Russel, J oseph; doodsbericht; 1888, 89.
Ruys, F.G.; heer tot Blerick, 1733; 1920,74.
Ruyssenberg; familie uit Horst; 1930, 64.
Ryckens; twee kapelaans - te Oirlo; 1909, 14.
RIJCKHOLT
- strafverordening van de vrije baronie - in 1732;
1879, 107-108.

- groot loterijspel op kasteel -; 1888, 18.
- Hendrik van den Broeck, schout van

1550;

1888, 98.
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RijckhoIt

- zegelstempel van de schepenbank van de baronie
-; 1902, 69-70; 1904, 95-96.

- de heerlijkheid in de 16e-18e eeuw; 1907,18.
- de voorhistorische werkplaatsen te -; 1923, 16-19.
- prehistorische vondsten te -; 1938, 33.
- de vuursteenindustrie van -; 1955, 1-14, 35-38.
- 'La station neolithique de Rijckholt-Sainte Gertrude' (boekbespr.); 1956, 51-52.
Rijkers, Joannes Christophorus; necrologie; 1889,137.
rijksheerlijkheden op het grondgebied van het tegenwoordige Nederlands en Belgisch Limburg, 1774;
1914, 23.

rijksweg van Maastricht naar Tongeren; eerste steenlegging in 1804; 1907,43-44.
RIJN; vestiging en kerstening van de Franken tussen
Maas en -; 1961, 151-160, 169-178.
RIJNLAND
- spreuken en rijmpjes van de abdij Kloosterrade;
dialect van het -, 15e eeuw; 1886, 24.
- 'Rheinische Lebensbilder I-IV' (boekbespr.); 1971,
70-71.

Rijswick, familie van - te Maarhees, Oostrum en
Tienray; 1915, 89-91.
RIJSWIJK, vrede van, 1697; uit parochieregisters van
Maastricht; 1894, 79; 1895, 92.
-8-

sagen en legenden
- de sage van Valkenburg in het Maastrichter dialect; 1879, 9-10.
- pleidooi voor het vastleggen van Limburgse sagen;
1879, 89-90.

- de legende van Sintervaas; gedicht in het
Maastrichts dialect; 1879, 90-91, 93-94, 97, 101-102.
- 'de futel'; gedicht in dialect betreffende wisseling
van kerkpatroon te Nieuwstadt; 1879, 142-143.
- Heldewé's wage; ein Zittersche zaag; gedicht in het
Sittards dialect; 1880, 385.
- de Tellsage in het dorp Elsloo; 1890, 2-3.
- volkssprookjes te Neeritter; 1891,183; 1893,5-6.
- rijmen en sprookjes; 1893, 95-96.
- de 'Taterstein' te Stein; 1921, 13-14.
- de Venlose 'wannevlieger' , 1651; 1933, 70.
- 'Maria in Limburg' (boekbespr.); 1948, 14-15.
SAINT-REMY; altaar uit de abdij van - in de St.
Servaaskerk te Maastricht; 1922, 40.
Salm, Friederich Magnus prins van -; gouverneur
van Maastricht, 1608-1673; portretten; 1886,92.
Sanderbout; stoel van koning - te Born; 1881,461-462;

Sanders, L. --, 1ge eeuws architect; 1920,47.
Sanguessa, Mgr. François Louis
- grafzerk te Roermond van bisschop -, overleden
1741; 1887,199.
- donkere bladzijden uit het leven van -, negende
bisschop van Roermond; 1965, 1-12, 103-114, 157.
SANKT-PÖLTEN; de Kerens-Cruts beurzenstichting
in -; 1964, 109-120.
sansculotten; nieuw liedje op de Franse -, gezongen
te Maastricht; 1902, 86.
Sarolea, Gillis van; testament van een heer van Cheratte, 1688; 1887,183-184.
Sassen, F.L.R.; in memoriam; 1971, 137-142.
Sax, Jos. Hub., pastoor van Kessel; biografische gegevens, 1831-1912; 1924,11-12.
Sax van Monsax, familie; 1880, 393; 1921, 7.
Sazen, Laurens; studiebeurs - voor Nederweert;
1887, 139.

scemate longobardino in de Annales Rodenses; Lombardisch bouwschema voor Limburgse kerken;
1938, 25-27; 1953, 161-166.

Schaepkens
- familie; 1925, 63.
- Théodore; schilderijen in de St. Servaaskerk te
Maastricht en te Leuven; 1923, 59; 1924, 13.
- Jules - van Riempst, 1884-1924; 1924,25-27.
- Jules Marie Ignace - van Riempst, 1875-1946; in
memoriam; 1946, 25-26.
SCHAESBERG
- rekening wegens het houden van doop- trouw- en
begraafregisters door de pastoor, 1793; 1915,30-31.
- de bewoners van Strijthagen in de 16e en 17e eeuw;
1981, 157-171.

schaking
- van Catharina van Orléans te 's-Gravenhage,
1664; 1883, 928; 1884, 929.
- een - te Maastricht, 1434; 1889, 106.
- te Geulle, 1514-1515; rekening; 1926,56-57.
- te Heerlen; rekening 1478, 1479; 1930, 41.
schans
- ordonnantie betreffende aanleg en onderhoud van
de - te Meldert, 1640; 1880,249.
- het schansreglement uit Weert; 1981,177-183.
Scheiffart de Merode
- familie; 1907, 24.
- Johannes Adolfus en Anna Gertruda; doopakten
te Maastricht, 1681, 1682; 1902, 40.
Schelberg, geslacht; 1967,55-58; 1971, 132.
Schelberghen, Gerard van; Venlose beurzenstichter;
1887, 156; 1892,87; 1932,31-32; 1934,43-44.

Schellart

1909, 33-34.
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Scheil art

- Karel Lodewijk van; een schoolmeester uit de grafelijke familie te Schinnen, over!. 1787; 1884, 1022.
- Waleram van -, heer van Schinnen, schuldbekentenis, 1723; 1887,188.
- Walraven - van Obbendorf; huwelijkscontract
met Maria van Cartils genaamd Hoen, 1613; 1928,
52-53.

Schenk van Nydeggen
- familie; 1900,91; 1936,30-31; 1939, 55-56; 1940,3-4.
- Arnold -, testament, 1708; 1887,171-172.
- A.B.J. -, kruisheer te Venlo; gedicht, 1763; 1896,
13-15.

- Elisabeth van Bylandt, geboren -, vrouwe van
Weil; gedenkboek van -, circa 1495; 1973,65-74.
- Joh. Mart. Jos.; 1927,35-36.
- Maria Theresia; gelukwens aan -, priorin van het
klooster der reguliere kanunnik essen Mariaweide
te Venlo; 1895, 89-90.
- Maria Theresia; gedicht op haar professie in het
klooster Mariaweide te Venlo, 1759; 1896,1-3.
- Maarten; 1879, 94-95.
Schepers, Jan; (oud) pastoor van Berg, circa 1800;
1911,91-92.

Schets, Erasmus; testament van Catharina Cox, echtgenote van -, Antwerps bankier, 1570; 1893,75-76.
Scheyven; de Roermondse molenaarsfamilie; 1966,
117-124.

schilder kunst
- de Maastrichtse schilderschool in de middeleeuwen; 1883,847.
- muurschilderingen te Houthem-Sint Gerlach; 1883,
904; 1978, 122-123.

- iets uit het kerkarchief van Wijck-Maastricht over
een schilderij; 1883, 916.
- muurschilderingen in de kerk van Venray-Merselo;
1890, 5J.

- een triptiek in de parochiekerk te Weert; 1893, 15.
- schilderijen van beroemde meesters te Maastricht,
1787; 1893,25-26.
- bijzonderheden over de prijs van schilderijen van
Haagse schilders op het einde van de 18e eeuw;
1902, 54-55.

- muurschilderingen in de kerk van Meerlo; 1905,
70-7J.

- een schilderij van de H. Johannes Nepomucenus in
de O.L. Vrouwekerk te Maastricht; 1908, 15-16.
- altaarstuk uit de kloosterkerk van Wittem, 1742;
1920, 46.

- Theodore Schaepkens; schilderijen in de St. Servaaskerk te Maastricht; 1923, 59.
- schilderij van de H. Paulus in de St. Martinuskerk

te Venlo; 1930, 44.
- een triptiek uit het Maasgebied, 1400; 1939, 44-46.
- de muurschilderingen en kruisweg in Wahlwiller;
1947, 93.

- twee historische wandschilderingen in het Spaans
Gouvernement te Maastricht; 1952, 7-9.
- rondom een Echter triptiek, 1665; 1958, 85-90.
- het altaarstuk in de kerk van Afferden; 1893, 17-19,
20.

SCHIMMERT
- toestand in 1673; 1881,559.
- pastoors en kapelaans van

1556-1893; 1895,

61-62.

- gemeentewapen; 1897,25.
SCHIN OP GEUL
- kluizenaar, 1692; 1905, 79-80.
- Eugenius Theodorus van de Vorst, pastoor te -,
over!. 1912; in memoriam; 1912,9-1J.
- regesten 17e-18e eeuw; 1919,17-18.
- de pastoor van -, 1730; 1920, 76.
- verlof tot mis lezen in de huiskapel van het kasteel
Oost, 1725; 1930, 32-33.
Schinck, Jacobus, apostolisch prefect van Curaçao en
pastoor van Paramaribo, over!. 1814; 1931,22-23.
SCHINNEN
- leveranties door de heerlijkheid gedaan in 1747;
1879, 48.

- schepenzegels in -; 1879, 162-163.
- vonderen een 15e eeuws toponiem; 1881,437.
-.:... de eerste mei te - in 1664; 1882, 670-67J.
- een schoolmeester uit de grafelijke familie Van
Schellart te -; Karel Lodewijk van Schellart,
over!. 1787; 1884, 1022.
- de heren en de heerlijkheid; 1887, 188; 1912,57-59,6567, 73-77, 81-85, 88, 89-93.

- de funderingen van een middeleeuws gebouw te
Hegge; met naschrift van de redactie; 1890, 54-55.
- onderzoek naar steenkolen in de 18e eeuw; 1890,55.
- onderaardse gangen en spelonken; 1890, 86-87.
- gemeentewapen; 1897, 4J.
- geschiedenis; 1906, 24.
- kolenmijn te -; 1910, 65-67.
- beneficiën, rectors, pastoors en kapelaans van de
kerk, 1386-1911; 1910,89-92; 1911, 1-6,9-14,24; 1926,26.
- bankrecht van de heerlijkheid; 1913, 49-53.
- lijst van schouten en stadhouders, 1385-1794; 1922,
74-75; 1923, 1-5.

- leenhof te -, 1753; 1922, 95.
- plannen van Limburgse kerken in het Staatsarchief
te Brussel; 1925, 22.
- familie Maes te Geleen en -; 1925, 25-28.
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Schinnen
- Dominicaanse preekstoel te Sweikhuizen; 1941,
23-28.

SCHINVELD
- gemeentewapen; 1889, 163-164.
- de 'newer meulen'; 1925, 59-60.
- rekening van een chirurgijn uit 1769 voor de familie Beckers te -; 1907,87.
- aantekeningen bij een rol- en genachtingboek der
mankamer Heyenhoven; 1940,62-63; 1941,28-30,42-45,
58-59.

- de Konweide te -; 1942,46.
- namen in en rond -; 1942, 7-13.
Schissler, Gregorius, de beeldsnijder, over!. 1636;
1931, 7-8.

Schloisnigg, von

genealogie der familie; 1895,

53-54.

Schoenmakers
- pater Nazareus; 1880, 373.
- Mathias -, 1749-1817; herinneringssteen te Klimmen; 1880, 365.
schoenmakersbeurs; te Maastricht, 1ge eeuw; 1952,32.
schoenmakersgilde; stichting van een mis door het -,
1488; 1915, 60-61.
schoensche verderen
- het gilde der -; 1883,846-847.
- het bolwerk der - te Maastricht, 1525-1868; 1957,
3-10.

Schönborn
- Damian Hugo van; een kardinaal die circa 1710 in
Maastricht woonde; 1918, 82-83.
- Maria Anna Sophia van; testament, 1740; 1887,
175-176.

- Maria Anna Sophia van; de erfmaking van Frans
A. van Hoensbroek aan zijn echtgenote -; uit familieovereenkomst, 1772; 1903, 1-2.
Schoonvorst
- geslacht; 1886, 8.
- Conrad van -, heer van Elsloo; 1934,46.
- Engelbrecht van - pastoor van Maastricht; 1934,
46.

Schoor, J.N. van den; wederinkoop van enige meubelen van de abdij Thorn door -, oud hoogschout,
en de gevolgen daarvan, 1796; 1885, 1125-1127.
Schöpf', Joseph; schilder van de fresco's in de St. Gerlachkerk te Houthem, over!. 1822; 1883, 904; 1889,
181-182.

Schorsin
- familie de; 1943, 57-60.
- George Sigismund baron de -, over!. 1733; verdienstelijk maar onbekend militair; 1943, 57-60.
Schrijnen

- familie; 1918, 64.
- mgr. prof. dr. Jos.r-in memoriam,; 1933, !.
schrijnwerkersbeurs; te Maastricht, 1ge eeuw; 1952,32.
Schuckens, Car!.; aanstelling tot stadhouder van de
lenen te Uikhoven, 1620-1645; 1907,79.
schuilkerken in het Weerter bos; 1915,45-47; 1952, 1O-1!.
Schukking, Willem Hendrik; 1967, 155-157.
SCHULEN; aantekeningen van de pastoor, 1719;
1879, 69-7!.

Schultingius; portret van de 16e eeuwse theoloog - te
Maastricht; 1944/45, 36.
Schunck; aspecten uit Heerlens zakenleven, 18701900; de textielhandel -; 1951, 55-58.
schutterijen; betekenis van de uitdrukking 'onder den
hoet' bij schuttersgilden, 18e eeuw; 1887, 55-58.
Schwartsenberg, familie
- het wapen van -; 1886, 4.
- bijdrage tot de geschiedenis van het land van Valkenburg; drosten uit het huis van -; 1888, 61-63.
Scrijeberch, Johannes -, Augustijn, prior te Maastricht, over!. 1536; 1899, 32.
SEDAN
- de gijzelaars uit het Over kwartier op het kasteel
van -, 1668-1670; 1879, 137-138, 141-142 ..
- ontdekking van het archief der Waalse gemeente te
Maastricht in -; 1885, 1120.
Sedulius, Henricus; bibliografie Diva Virgo MosaeTraiectensis, 1609; 1898, 73-74.
Servaas (Servatius), Sint
- de vrijheid van St. Servatiusfeest te Maastricht;
1879, 73.

- de legenden van Sintervaas; gedicht in Maastrichts
dialect; 1879, 93-94, 97, 101-102.
- grafschrift van -, bisschop van Maastricht; 1882,
816.

- inschrift ter ere van -, als patroon van Maastricht; 1883, 860.
- Sint Evergislus; leerling van -; 1884, 1028-1029; 1885,
1033-1034, 1037-1038, 1041-1042.

- Servatiusputten; 1900, 34-36.
- levensbeschrijving van - door Bernardus van
Heymbach; 1907, 35.
- viering van de feestdag van de heilige - te Maastricht, 1493; 1914,13; 1936,9.
- tentoonstelling van - afbeeldingen in het museum
te Maastricht, 1920; 1920,27.
- hoe heet -?; 1926,67.
- sprokkelingen betreffende -; 1927, 37-38; 1928, 54.
- 'Sint Servatius, de eerste Nederlandse bisschop in
historie en legende' (boekbespr.); 1935, 67-68.
- boetebedevaart naar - te Maastricht in de middel-
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Servaas (Servatius), Sint
eeuwen; 1939, 11-12.
- oud- en nieuw testamentische elementen in de legende van -; 1958, 152-153.
- levensbeschrijving van - door Gobert van Laon,
circa 1200; 1961, 163-168.
- toelichting bij een versregel in Veldekes Servaaslegende; 1969, 181-184.
- de levensboom en de Maastrichtse noodkist; 1968,
49-54.

- triptiek (drie prozaschrijvers) met betrekking tot
-, 17e eeuw; 1970, 33-42.
- 'Jocundus, biographe de Saint Servais' (boekbespr.); 1974, 62-64.
- Jocundus und die Servatiusliturgie; 1974,181-198.
SEVENUM
- grenzen in de Peel tussen Maasbree en -, 15481648; 1879, 42-43.
- schepenzegels; 1879, 162-163; 1908, 20.
- oorkonde van 1678 waarbij koning Karel 11 van
Spanje de inwoners van - en Horst ontslaat van
rechtsvervolging wegens het doden van ruiters;
1880, 299-300.

- zegel van -; 1880,358.
- enige schepennamen, 1460-l744; 1880,363-364.
- oorkonde over -, 1401; 1881,592.
- twee charters over -, 1343 en 1457; 1883, 853-854.
- aflaatbrief aan de kerk van - verleend, 1317;
1897, 35.

- herstel aan de kerktoren, 1751-1753; 1898,57-59,68.
- gemeenteklok; 1898, 57-59, 68.
- grensscheiding met Horst, l744; 1901,74-75.
- lijst van pastoors, 1593-1811; 1908,17-19; 1908,82-84.
- aantekeningen uit de doop- trouw- en begraafregisters, 1674-1735; 1908,19-20.
- schepenzegel van -; 1908,20.
- vicaris-herbergier Johan Custers, 1565; 1914,94.
- een arm dorp in 1466 en later; 1918, 88; 1919, 28-29.
- de collatie van de pastorie, 16e eeuw; 1920, 17-20.
- pastoor Dirk van der Hees vier keer gerantsoeneerd, 1579 en 1580; 1924, 21-22.
- personaat te -, 1564; 1932, 30-31.
- een plaggenwal te - onder het stuifzand; 1932,
44-45.

Séverin, André; orgelbouwer; 1881,544; 1896,66-67.
Silva Ketela; rijkswoud tussen Nijmegen, Gennep en
Kleef; 1959, 101-106, 172.
Simon, geslacht; 1881, 468.
Simonis, Adolf Hubertus; in memoriam; 1975, 129-132.
Simons, Christiaan Joseph treedt in het Benedictijnerklooster te St. Truiden; 1905, 14-16.
SIMPELVELD

- 'beleydinghen' in Limburg, schouw van wegen,
waterlopen, grensscheidingen, enz.; 1879,181-182.
- laatkaarten te -, 1720; 1892,82-83.
- wapen van de gemeente, 1907; 1907,33-34.
- aanstelling van J. Franck tot stadhouder van het
laathof 'die Cuilenburger carte', l769; 1908, 16.
- Romeinse urnenkist te -; 1930, 40·41.
- slot- en huiskapellen; 1931, 19-20.
- producten van volkskunst te -; 1951,64.
- schets van de geschiedenis van -; 1966, 161-188.
- 'Van Semplevei tot Simpelveld' (boekbespr.); 1971,
134-136.

simultaneum; een tegenhanger van 'le lutrin' van Boileau te Meerssen, 1813; 1884,948.
SINNICH
- naamlijst van religieuzen van -, 1544; 1909,24.
- adellijke abdij van - vanaf haar stichting in 1243
tot aan haar hervorming omstreeks 1480; 1940,
39-42.

SINT-GEERTRUID
- laathof te -, 16e eeuw; 1879, 170-172.
- begrafenis van jonker Hendrik van Holset, genaamd Oost tot Liebeek en van Maria van Eynatten te -, 1557, 1577; met genealogische aantekeningen; 1911,77-78,85-87,94-96; 1912,6-8; 1939,50-51.
- koop van een huis te -, l769; 1921, 71.
- de voorhistorische werkplaatsen te -; 1923, 16-19.
- grafkruisen te -; 1926, 65-66.
- stenen huis te -; 1941, 94-96.
- Eijsden op den Berg?; 1946, 18.
- Julius Caesar leed zijn grootste nederlaag vóór
2000 jaar in Zuid- Limburg. Moorslag, gemeente
-; 1953, 33-46; 1954, 19-24.

- 'La station néolithique de RijckholtiSainte Gertrude' (boekbespr.); 1956, 51-52.
SINT-MAARTENSVOEREN
- het kapittel van de kerk van -; 1886, 69-70.
- grafsteen in de kerk; 1947,24-27.
SINT-ODILlËNBERG
- schepenzegels; 1879, 162-163.
- nalezing op het kronijkje van de kerk van -; 1881,
538, 547-548.

- Romeins opschrift te -; 1882, 696; 1883, 828.
- archeologische wandelingen; 1884, 985.
- geschiedenis; 1886, 2-3, 6-7.
- huis Overen; 1938, 16-18.
- processie naar -, 1422; 1940, 76.
- waren de graven van Gelre voogden van -?; 1956,
77-88.

- het verband tussen Sint Odilia, - en de priorij van
het Heilig Graf; 1965,145-154,161-174.
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Sint-Odiliënberg

- het huis Vrijmersum te -, een Nassaus bezit,
1653-1795; 1967,1-14.
- wo lag die Curtis des Propstes von Odiliënberg?;
1967, 145-152.

- 'De Priorij van de Reguliere Kanunniken van het
H. Graf te Sint Odiliënberg'; (boekbespr.); 1972,
153-154.

SINT-OEDENRODE; Brabant verkreeg in 1231 niet
Roda ('s- Hertogenrade) doch Roda (-) van Gelre; 1962, 129-132.
SINT-PIETER
- Atiack, buurtschap ten zuiden van -; 1879, 72.
- naamlijst van in werkzame geestelijken, 12631824; 1879, 80.
- pastoors van -, 1285-1618; 1879,84.
- de afbraak van het dorp in 1747-48; 1880,265-267.
- de breedte van de Jeker aldaar, 1614; 1881,568.
-- visserij te -, Be en 16e eeuw; 1881,580.
- Biselstoren; 1882, 640.
- grafkelder der familie van Hoensbroeck in de
kloosterkerk van Slavante; 1884, 1023.
- schepenbrieven in de landstaal, 1294; 1883, 864.
- archeologische wandelingen door Limburg; de Sint
Pietersberg en Slavante; 1884, 993-994.
- beneficiën van het H. Kruis in de parochiekerk,
notariële akte uit 1497; 1887, 141-142.
- gemeentewapen; 1889, 122-123.
- wie schonk aan het kapittel van O.L. Vrouw te
Maastricht de kerk van -?; 1891, 117.
- de Fransen te - tijdens de belegeringen van Maastricht, 1672-1679; 1897,25-27,33-35,37-38.
- kasteel de Lichtenberg; 1897,50-51; 1941, 17-22,36-42;
1946, 72; 1949, 83-84.

- grafschriften op het kerkhof, 1624-1747; 1898,
22-23.

- incunabelen uit de bibliotheek van het klooster
Slavante; 1902, 94.
- bouwgeschiedenis van het kapelletje te Slavante;
1905, 73.

- zilver van de schutterij; 1909, 41-43.
- zoen tussen T. Theussen en A. van de Beessen,
1662; 1911,21-22.
- ruil aldaar, 1624; 1911,24.
- overeenkomst tussen Frederik van Eynatten, heer
van Gerdingen, en Bartel van Aust, in verband met
schade door mergelgroeven, 1629; 1911,30-31.
- pachtovereenkomst, 1628; 1911,31.
- vastenavondliedje in dialect; 1913, 24.
- Limburgse tijdverzen en opschriften te -; 1914,23;

- verpachting van het schoutambt aan Diederick
Broetz, 1514; 1915,56.
- triomfkruis in de kerk te -; 1918, 16.
- merkwaardigheden uit de kerk van -; 1918,30-31;
1919, 68-70.

- kluizenaar te - omstreeks 1680; 1918, 37-38.
- 18e eeuwse grafschriften in en om de kerk; 1918,
70-71.

- grafstenen van het voormalig klooster Slavante;
1918, 68, 96.

- de 'oude borg'; 1920,79-80.
- kostersfamilie Rosier; 1921, 17-18.
- inkomsten van de koster, 1764; 1922, 55.
- vondsten van funderingen van oude gebouwen te
-; 1923,20.

- onderzoek naar het graf van de H. Lambertus te
-, 1624; 1924,61-63.
- huize 'de Torentjes'; 1927,51-54,70.
- benoeming van God. Philippens tot griffier van
-, 1745; 1932, 57-58.
- grafsteen te - betr. de families Eyssen en Duchateau; 1939, 59-60.
- 17e eeuwse muntvondsten Sint Pietersberg in 1951
en 1952; 1953, 143-148.
- twee sarcophagen en een 17e eeuwse grafsteen gevonden; 1956, 141-150.
- het dorp in 1763; 1958, 173-176.
- het fort -, schepping van Daniël Wolff baron van
Dopff; 1959, 1-16.
- 'vijf charters van vóór 1300 in zogenaamd
Maaslandse taal, geschreven te - en in Tricht'
(boekbespr.); 1971,39-40.
SINT - PIETERSBERG
- op den -, historische anecdote uit 1663; 1879,56.
- gedicht in het dialect van Maastricht; 1881, 549-550.
- archeologische wandelingen; - en Slavante; 1884,
993-994.

- in de -; 1886, 104.
- verdwaling in de berg, 1700; 1895, 92.
- exploitatie van de berg, 1649; 1911,39.
- 'rapport betreffende een onderzoek van de oude
documenten en tekeningen over Maastricht en de
-' (boekbespr.); 1934, 70-71.
- 'De onderaardse gangen in den -', (boekbespr.);
1942, 96.
- ; 1948, 81-82.

- de vernietiging van de berg; 1949, 16.
SINT - TRUIDEN
- charter uit 1281 over de hoeve Rockendael te Bevingen bij -; 1886, 3.
- biografische aantekeningen over acht Maastrichte-

1918, 8.

- zegel van de kerk te -, 1726; 1915, 48.
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naars die in de Benedictijnerabdij - het habijt
aanvaardden, 1641-1796; 1905,14-16.
- kruisbeeld van Grupello te -; 1953, 92.
SITTARD (ambt)
- tienden in het -, 18e-1ge eeuw; 1879, 118-119.
- belastbare grondeigendommen in het -, 1776;
1879, 123-124.

- lijst van beambten in de ambten - en Bom, 1795;
1898, 88.

- inlichtingen over religieuzen uit het voormalig -;
1912, 63-64.

- de toestand van het kanton -, 1798; 1913, 7-8.
- conflict tussen de voogd van het - en inwoners
van Obbicht-Papenhoven, 1788; 1913,22-23.
SITTARD (stad)
- het voormalig plaatselijk bestuur; 1879, 10-11.
- keizer Frans 11 te -, 1794; 1879, 15-16.
- bijdrage tot de geschiedenis van de hervormde gemeente, 1600-1650; 1879,27-28.
- leengoederen te -; 1879, 34.
- kinderliedjes; 1879,36,116,146-147, 156, 172; 1880,354,
368.

- waarde van de landerijen in 1720; 1879, 44.
- het privilege de non arrestando van de Gulikse onderdanen, 1637; 1879,56.
- het huis 'Op den Berg'; 1879,62-63,65.
- bier- en jeneverstokerijen, 1807; 1879,68.
- wederdopers te -, 16e-17e eeuw; 1879,71-72.
- Picolomini begunstigt -, 1639; 1879, 76.
- burgerrechten, 1716; 1879,80.
- toestand in 1720; 1879, 84.
- belastbare goederen, 17e-18e eeuw; 1879,96.
- poortrechten, 17e eeuw; 1879, 96.
- de altaren van de kerken en hun inkomsten, 1681;
1879, 104.

- zegels van families met betrekkingen tot -; 1879,
127.

- planten van de eerste vrijheidsboom, 1794; 1879,
138-140.

- aantal paarden en koeien, 1726; 1879, 140.
- Franse en Duitse uithangborden te -; 1879, 147-148.
- een theatrum te - in de 14e eeuw; 1879, 164, 176;
1925, 35.

- hermeting van het kerspel, 1715; 1879,180.
- oude toren van -; aanbestedingsbrief, 1686; 1879,
182-183.

- voogdgedingen te -, 1570-1660; 1879, 189-19l.
- huisopschrift; 1879, 192.
- Sittardse boerenregels in het taaleigen; 1879, 192;
1880, 268.

- misgewas en hagelslag, 1714; 1880,212.

- broodprijs, circa 1710; 1880, 212.
- verbod op geheime huwelijken, 1648; 1880,232.
- ziektenbordjes op huizen, 16e-17e eeuw; 1880,272.
- spreekwijzen te -; 1880, 291-292, 316, 319-323.
- statuten der messensmeden, 1632; 1880, 309-310.
- na de slag bij Waterloo (1815); 1880,318-319.
- naamlijst van geestelijken, 1588-1790; 1880,333-334,
336.

- gevechten bij -, 1636; 1880, 350.
- bevestiging van de rechten van 't ambt Bom en van
de steden - en Susteren, 1596; 1880,357.
- oude maten en gewichten te -; 1880,358.
- wanordelijke verschijnselen in en bij -, 1501,
1798; 1880, 373.
- reglement op de stadswaag, 1556; 1880, 375.
- Heldewé's wage (Sittards dialect); 1880, 385.
- bevestiging van de stadsrechten, 1666; 1880,391-392.
- koning Willem I te - in 1815; 1881,457; 1912, 52-53.
- voogden van -, 1312-1781; 1881,501-509.
- Israëlitische gemeente; 1881,553.
- hervormde gemeente; 1881,585-595.
- Latomus, een Sittards predikant, overl. 1656; 1881,
600.

- journaal van Jacques Belten, koopman te -, later
te Amsterdam, 17e eeuw; 1886, 9l.
- de banmaalmolen van de hertog van Gulik; 1892,
51; 1893,2-3.

- schilderijen van de parochiekerk; 1892, 57-58.
- de verwoesting van -, 1677; 1894,30-42.
~ het oud stadhuis; 1895, 38-59.
- kroniek van -; 1897, 62-96 passim.
- demografie van -; 1897, 91-96.
- het oude wonderdadige beeld van de H. Moeder
Gods in de St. Agnetenberg te -, thans in de parochiekerk; 1898, 1-4, 5-8.
- aantekeningen betr. het Mariabeeld in de parochiekerk; 1899, 65-66.
- de slag bij -, 25 maart 1543; 1900,33-34.
- het klooster van de Predikheren, bisschoppelijk
schrijven, 1665; 1901,69.
- biografische aantekeningen ontleend aan oude bidprentjes van Sittardse families en uit de omstreken;
1903, 52, 55, 59, 63-64, 72.

- herinnering aan het klooster Sint Agnetenberg;
1906, 34.

- toneelvoorstellingen van de studenten in het Collegium Albertinum van de Dominicanen te -, 1754
en 1756 en van de Jezuïeten te Gulik, 17 67 en 1769;
1906, 75-77, 82-84, 89-92; 1907, 65-68.

- rectificatie over de betekenis van de woorden 'am
Kloster auf den Berg' te -; 1907, 78-79.
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- een klinkende huwelijksroep te -, 1736; 1953, 183189; 1954, 13-18.

- theses theologicae verdedigd te -; 1910, 1-4.
- plan voor een kanaal Keulen-Sittard-Antwerpen,
1893; 1910,40.
- taal te - en omgeving in de Franse tijd; 1911,82-83.
- geneesheren In de Franse tijd, 1803; 1911,83.
- proeve van Sittards taaleigen; 1912, 11-12.
- machtiging tot de processie naar Kevelaer voor de
broederschap van O.L. Vrouw te -, l797; 1912,31.
- verbanningsdecreet van de Sittardse Dominicanen,
1797; 1913, 8.
- roededrager en koorzanger van het kapittel van St.
Pieter, l793; 1913,80.
- verbod om onder meer vuilnis te werpen op het
kerkhof, 1760; 1914, 14.
- doop- trouw- en begraafakten en getuigennamen
van de katholieke parochie; 1914, 45-91 passim; 1915,
6-7.

- rentebrief van - van 1505; 1914,95.
- naamlijst van enige geestelijken, getrokken uit de
pastorele registers, 1588-1772; 1915,13-14,20-21.
- omtrent pastoors en andere personen te - in de
doop-, trouw- en begrafenisregisters, 1621-1825;
1915, 29-30.

- wittebrood bakken en brandewijn stoken te - verboden, l795; 1915, 75-76.
- Watersley; 1920, 75-76.
- kapittel van Sint Pieter; 1920, 85; 1921, 26.
- de St. Michielskerk; 1922, 41-45.
- het Dominicanenklooster; 1922, 41-45.
- afbeeldingen van - in het Akense stadsarchief,
18e eeuw; 1924,7.
- gewandhuis, 1360; 1925, 12.
- begijnhof; 1927, 8.
- tijdens de Gulik-Kleefse successieoorlog, 16091614; 1928, 5-7, 16-18.
- schulden ten laste van de stad: hoe - geld opnam
in 1474; 1930, 37-38.
- troepenbeweging te - gedurende de Oostenrijkse
successieoorlog, 1738-1748; 1932,54-55.
- archeologische vondsten te -; 1933, 36.
- een krypte onder de St. Michielskerk; 1940, 55-56.
- rapport over -, 1400; 1940, 56-58.
- tijdens de 30-jarige oorlog; 1946, 50-63.
- stadsrecht van -, 1243; 1947,84-85.
- relieken kist in de parochiekerk van St. Petrus;
1950, 24-25.

- dodenregister van het St. Pieterskapittel, 14e
eeuw; 1951, 78.
- krakeel rond een wierooksvat voor de St. Michielskerk, 1833; 1952,63-64.
- 18e eeuwse wandschilderingen te -; 1953,51-54.

- mening van de Franse militaire ingenieur de Choisy over -, circa 1675; 1954, 191-192.
- de verkiezing van de koor-dekens te - in de 17e18e eeuw; 1955, 131-142.
- het nieuwe kantongerecht; 1969, 199-200.
- 300 jaar Sint-Rosakapel; 1975, 167-180.
Sivré, Jean Baptist
- honoraire benoeming tot lid van het Historisch Genootschap in het land van Gelder; 1880, 309.
- necrologie; 1889, 205-206.
- archivaris - en het rijks- en gemeentearchief te
Roermond; 1948, 2-5, 25-28.
Slanghen, Aegidius
- in memoriam; 1882, 805-806.
- de studiebeurzen van -; 1888, 42.
- lijst van munten enz., nagelaten door -, gekocht
door zijn neef in Amerika; 1913, 74-77, 82-85.
SLENAKEN
- sauvegarde brieven voor Gronsveld en - tegen de
troepen van Condé, 1657; 1883,875-876.
- archeologische wandeling; 1884, 1017-1018.
- statuten van de schutterij van de H. Sebastianus;
1888, 85-87.

- kerk aldaar; 1895, 12.
- verpanding van de rijksheerlijkheid - aan de heer
van Mheer, 1638; 1904,70-72.
- verkoop van de rijksheerlijkheid - aan de graaf
Ferdinand van Plettenberg, 1728; 1905, 22-24.
- korte schets van de geschiedenis van de parochie;
1910, 17-22, 30-32, 34-38, 43-47, 58-60.

- het klooster Hoog-Cruts; 1910,51-53.
- schepenen van -, l781; 1911,31-32.
- gerichts zegel van de rij ksheerlij kheid, 1779; 1918,
16.

- plannen van Limburgse kerken in het Staatsarchief
Brussel; 1925, 22.
- oude grafkruisen; 1926, 66-67.
- Jan van Abroek; 1954,33-42.
Sleypen, Herman; treedt in het Benedictijnerklooster
te Sint Truiden; 1905, 14-16.
slotenmaker; een leerling-contract voor slotenmaker
te Maastricht, 1616; 1914,24.
SLUIZEN; proces met het St. Servaaskapittel, 1645;
1879, 70-72, 73-74.

Slijpe, van
- familiejubilée, 200 jaar; 1906,23-24.
- Adr. Ph.H. -; benoeming tot schout van Gulpen
in 1572; 1908, 32.
smedenambacht; proefstukken van het - te Maas-
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tricht; 1881,681-682,808,816,820; 1883,828,835.
SMEERMAAS; glasblazerijen, 17e eeuw; 1930, 62-63.
Smeets, Andries; aanstelling tot schepen van Noorbeek, 1792; 1905, 72.
Smerling; portretten van de familie - te Oploo; 1900,
73-74.

Smissen, Laurens van der; treedt in het Benedictijnerklooster te Sint Truiden; 1905, 14-16.
Smits, familie; te Well, Op den Kamp; 1919,72.
Soest, van; familie te Grubbenvorst, Venlo, Parijs;
1914, 2-4.

soldaten werver
- te Wittem; 1931, 37-39.
- Joost E. van Randerade; 1934,69.
Son, Michel van; genealogie; 1906, 64.
Sotteghem, Ger. Robeys van; cisterciënser abt, overl.
1579 te Maastricht; 1907, 40.
Sougnez, Hubertus Henricus; musicus te Maastricht,
1ge eeuw; 1970, 55-58.
Soulès, Jean; 1918, 16.
Sozen; stichting van Laurens - voor Nederweert;
1887, 139.

SPAUBEEK
- gemeentewapen; 1890, 99-100.
- zilver van de schutterij van Sint Laurentius; 1900,
29-31.

- Adam van Randenraedt, oud-burgemeester van
Maastricht, verheft leengoederen te -, 1632; 1913,
16.

- de koestapel te -, 1794; 1960, 93-94.
Spee-van Mens; familiewapen; 1880, 332.
spelen
- het 'cockerellen-spel' te Utrecht in de 15e eeuw;
spel met drijfhout; 1879, 120.
- verklaring van het woord 'cokkerel' (drijftol);
1879, 124, 128.

- ordonnantie tegen het kansspelen te Maastricht,
1749; 1880, 219-220.
- over de betekenis van het kinderspel 'flitsboer' te
Maastricht; 1880, 236, 246-247.
- kinderspel 'flitsboer' te Hasselt; 1880, 246.
- kinderspel 'flitsboer' te Venlo; 1880,252.
- kaartspel van Bassette; 1880, 267.
- het volksspel beugelen te Venlo; 1880, 284.
- schietspel te Venlo, 1442; 1881,492.
- kinderspelen; proeven van Venloos dialect, deuntjes bij kinderspelen; 1882, 651-652.
- loterij verboden te Wittem, 1792; 1931,35.
Spierts, Hubert; pastoor; in memoriam; 1961, 161-164.
Spiertz, M.G. - en de Maastrichtse drukkers- courantiers; 1964,175-182.

Spies, de kommandeur - van Bullesheim; 1884, 1003.
spionnen
- eerherstel van Simon Aldenhoven te Maastricht,
1743; 1879,15.
- 'medios para ganar Mastrique', 1632-1639; spionnagerapport; 1972, 85-88.
spoorwegen
- eerste - in Limburg; Maastricht-Aken; 1936, 37-39.
- het ontstaan van de spoorlijn Eindhoven-Weert;
1974, 8-23.

- historische schets van het dossier IJzeren Rijn;
1980, 93-96, 116.

Sprenger
- Jac.; architect, overl. 1738; 1920,22-23.
- W.; architect; in memoriam; 1944/45, 1-2.
spreuken
- oude op het schutblad van een register van Aldenbiezen, 1474; 1883, 904.
- rechtspreuk op het titelblad van een schepenbankregister van Eijsden, 1601; 1884, 1028.
- en gezegden op 16e eeuwse archiefregisters te
Maastricht; 1885, 1076; 1886, 28; 1896, 11, 49; 1897, 88;
1895, 74.

- gouden spreuk te Würzburg; 1887, ÜlO.
- gouden - in een gichtregister van de bank van
Tweebergen, 1661-1794; 1897,54.
stadsvernieuwing en monumentenzorg; 1978, 119-121.
Staels
- Aug.; kruisheer te Venlo; 1926,64.
- Mathias; landmeter; 1939, 46-47.
stakingen te Maastricht, 1391, 1402, 1502; 1883,
825-826.

Stalbergen, van
- Frans; drost van het ambt Kessel, 1540; 1898,72.
- Leonard; raadsheer van het Hof van Gelre te Roermond; 1930, 47.
- Lucia; huwelijkscontract met Johan Romer, 1591;
1937, 61-62.

- Oswaldus; vicaris van de St. Martinuskerk te Venlo, overl. 1624; 1933,45-46,71.
- Philippus; vicaris van de St. Martinuskerk te Venlo, 17e eeuw; 1933, 71.
Standert; wapen van - op een biechtstoel uit het stift
Houthem-St. Gerlach in de seminariekerk te Roermond; 1920, 85, 89.
Stas
- Hieronymus; aanstelling tot schepen van de Vroenhof te Maastricht, 1610; 1920,27.
- Joannes; kanunnik te Maastricht, kandidaat voor
het apostolisch vicariaat in de Verenigde Provinciën; 1891,121-123.

102

Stas
- Leonard; leerlooier te Maastricht, 1502; 1920, 91.
- Petrus; benoeming tot ondercontroleur van de
munt van Maastricht in 1628; 1882,
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden
- oorlogsschepen in dienst gesteld, 1781; 1898,85-87.
- minderbroeders na 1638 te Maastricht; resoluties
van de -, 1640; 1901, 77.
- vergunning van de - aan het kerkbestuur van de
Waalse gemeente te Maastricht om in hun kerk te
mogen begraven, 1655; 1925,39.
- missive van de - inzake een weg van Maastricht
naar Aken, 1697; 1925, 63.
STEENBERGEN; bezittingen van het St. Servaaskapittel te -; 1931, 15-16.
steenhouwers; Limburgse steenhouwersfamilie Reintjes; 1912, 32.
Stegen, E.; benoeming tot schout van Koninksem,
1740; 1907, 81-82.
STEIN
- verpanding van vier grienden langs de Maas bij Urmond door Willem van Bronckhorst, heer van Batenburg en -, 1570; 1882, 689-690.
- de grafkelder der voormalige dorpsheren in de
kerk te -; 1884, 997-998.
- latijnse verzen van Jan van Foreest over de onthoofding van Dirk en Gijsbert van BronkhorstBatenburg, heren van -; 1887, 122-123.
- de heerlijkheid - op de Maas; 1888,66.
- aanmerking op de genealogie van de heren van -;
1889, 199.

- gemeentewapen; 1890,95.
- kasteel van -; 1919,81-83.
- de 'Taterstein'; 1921, 13-14.
- het remmelen of knuppelen van de honden in de
vrije rijksheerlijkheid -, 1729; 1922,3-4; 1952,74-77;
1953, 10-19.

- opgravingen; 1926, 58-59; 1963, 129-131.
- een Steinse oorkonde uit 1330; 1937, 37-41.
- parochiearchief; 1939, 7-8.
- de hof van Dieteren en de heerlijkheid -; 1940,
14-16.

- consentbrief uit het leenhof van -, 1335; 1940,
37-39.

- de kapelanie van -; 1940, 50-54, 66-69.
- de Witte Poort te -; kasteel; 1944-'45, 56-58.
- de strijd tegen het Hoogduits, circa 1750; 1949,
94-97.

- bij een oude kaart van de heerlijkheid; 1953, 73-86.
- de oude schuttersbroederschap Sint Martinus;

kies van Westerloo, heer van -, op bezoek in in 1709; 1961, 89-96.
- gerechtelijke wijsheid te -; over een erfdeling,
circa 1660; 1973, 53-57.
- het gasthuis te -; 1975, 161-166.
- een pastoor-gijzelaar uit -; Wijnand de Marretz;
1976, 48-62.

- de wijdingstitel van Jan Driessen; 1976, 167-176.
- Steiner Kannen; pottenbakkerskunst uit Frechen
uit 1610-1635, gevonden te -; 1978,129-143.
Steins
- officie; studiebeurs gesticht in de 17e eeuw; 1880,
416.

- vers op de professie van Maria Caecilia Agnes Bisschop in het Annunciatenklooster TransCedron te Venlo, 1793; 1896,49-51.
Stephanus; de heilige diaken - in het gemeentewapen
van Wijnandsrade; 1897,51.
Sternbach, familie de; 1924, 14.
Sterre der Zee; 'De geschiedenis van de - te Maastricht tot 1804' (boekbespr.); 1938, 10-11.
Steurs, Laurens; vijzel uit 1644 van -; over!. 1676;
1922, 80.

Stevens, Gerardus; aanstelling tot bode bij het leenhof van Valkenburg in 1768; 1907,56.
STEVENSWEERT
- zegels te -; 1879, 165-166.
- de vestingwerken aldaar; 1880, 321-326.
- Frederik van den Bergh, heer van -; akte uit 1616;
1882, 702-703.

- Willem Moubachius, predikant te -; circa 1750;
1887,197-198.

- Limburgs kleinste veste; 1891,181-182.
- gemeentewapen; 1897,93.
- garnizoensverandering in 1725; 1898, 18-19, 61-62.
- A. Krijger; aanstelling tot schepen, 1686; 1901,89.
- schenking van de heerlijkheid - aan de familie
Van Limburg Stirum, 1683; 1902,9-10.
- herstellingen aan het koor van de kerk, 1682; 1902,
17.

- benoeming tot schepen, 1760; 1908, 53-54.
- benoeming tot secretaris, 1679; 1908, 53-54.
- aanstelling van Johan Essingh tot schoolmeester,
1704; 1914, 40.
- aanstelling van Arnoldus van Oldenzeel tot secretaris, 1704; 1914, 56.
- een munt van Frederik van den Bergh, heer van-,
1577; 1915, 95-96.
- naamlijst van pastoors; 1919, 86-88.
- uittreksels uit de kerkelijke doop-, trouw- en sterfteregisters; 1925, 15.

1957, 135-140.

- Johan Philips Eugenius graaf van Merode en mar-
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- kerkrekening uit 1578; 1935, 25-27, 65-66.
- de rooms katholieke kerk te - in de 18e eeuw;
1938, 45-47.

- het kasteel aldaar; 1954,79-88.
- wanneer werd de vesting - uitgebreid; 1961,
147-152.

- een bronzen zwaard uit de Maas bij -; 1969, 131.
- een vergeten adellijk huis in -; Berrenhuis, Bossersweert; 1972, 143-153.
Stille, Jan Hendrik August -, 1ge eeuws Maastrichts
musicus; 1970, 55-58.
STOKKEM
- de oude Maas; 1879, 148.
- zegel van -, circa 1669; 1881,450.
- schepenattestatie over laathoven te -, 1669; 1881,
450.

- benoeming van R. Borman tot rentmeester van-,
1443; 1889, 173-174.
- belegering van -, 1702, door Wilhardus Frederickx; 1902, 45-46.
STRAELEN
- verpachtingen van goederen van de kloosters in het
voormalige ambt -; lijst, 1803; 1898,14-15.
- grensbeleiding der heerlijkheid, 1678; 1910,55-56.
- brandstichters en tovenaars verbrand, 1618; 1927,
31-32.

- A. van Lin, stichter van een officie ter ere van de
Allerheiligste Drievuldigheid in de parochiekerk,
1764; 1934, 23-24.
Strale, Gerhardus de; voogd of advocatus te Roermond, circa 1200; 1902, 74-75.
Stramproy, Arnold van -, 1416; 1880,240.
STRAMPROY
- gemeentewapen; 1894, 77-78.
- grafkruis; 1920, 66.
- de bevolking in 1796; 1976, 63-70.
Strengnart, familie; 1957, 115-118.
Strens, Nikolaas Frans Jos; benoeming tot drossaard
van het graafschap Amstenrade, 1784; 1909, 69-70.
Strik, J.S.; necrologie; 1901,21.
Strithorst, J ohanna Philippina van; resolutie van de
Staten Generaal van 1699; 1919,71.
Strouven, Elisabeth; Jacobus Farzijn, pater, overl.
1633, geestelijk leidsman van -; 1942, 91-93.
Strijthagen, familie van; 1922, 96.
studenten
- uit het studentenleven in de 17e eeuw; 1883,848-851,
855-856, 859-860, 876, 883, 886-888, 895-896, 898-899.

- programma's van toneelstukken door - van gymnasia te Maastricht, 18e eeuw; 1899,9-11,17-19,22-23;
1900, 77.

Stuers, Jhr. mr. Victor de
- opdracht n.a.v. diens 25-jarig ambtsjubileum; met
lijst van zijn geschriften; 1900, 49-56.
- strijder bij uitnemendheid voor monumenten en
kunst; 1943, 53-56.
- diens figuur; 1950, 39-48.
- diens invloed als grondlegger van de monumentenzorg in Nederland; 1950, 49-58.
- verslag over de Victor de Stuersherdenking; 1950,
109-111.

- geschriften van en over -; 1950, 112-117.
- kamerlid voor Weert; 1976, 103.
Suetendael, Gerard van -, deken van de universiteit
van Douai, 1630; 1900,24.
Surlet, Jacob Ignatius baron de -, graaf de Liedekercke; benoeming tot Luiks hoogschout van
Maastricht, 1738; 1912,27-28.
SUSTE REN
- het kapittel van -; 1879, 6.
- koppelveld; 1879,40.
- de grenzen van -, 1803; 1879,92.
- statistische gegevens, 1801; 1879,100.
- abdissen, kanunniken, kanunnikessen, pastoors en
kapelaans; 1879, 146.
- het archief van het adellijk stift; 1880, 236.
- toestand in 1736; 1880, 334.
- bevestiging der rechten van -, 1596; 1880, 357.
- abdij te -; iets over de kerk en tiend te Papenhoven, kapittels- en pastorale goederen te Roosteren,
18e eeuw; 1881,554.
- schutterijen te -; aardenwerken kannetjes; 1881,
580.

- notendag te -; volksoverlevering; 1881, 588.
- de Frankische grafzerken te -; 1890, 50-51.
- kerkvisitatie te Papenhoven door de landdeken te
-, 1681; 1905,95-96.
- trompet van de nachtwaker; 1913, 24.
- aanstelling van een stadhouder van de leenzaal van
het huis Dieteren, 1692; 1926, 26.
- grafzerk van de abdis Anna van Reusschenberg in
de kerk, 1634; 1932, 33.
- das Papenmünster zu -; 1936, 4-6, 28-29.
- de hof van Dieteren; 1940, 14-16.
- rapport over -, 1400; 1940, 56-58.
- Grabsteine in der Kirche zu -; 1942, 93-95.
- het 'gouden' concilie van -, 13e-17e eeuw; 1951,
53-55.

- de 'dedicatie' van het evangeliarium van -; 1951,
65-68.

- de stichting van -; 1957, 97-108.
- kapittel van St. Salvator te -; perikelen rondom
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de opheffing; 1969, 33-52.
Swaegen, Adrienne; testament, 1635; legaat altaar St.
Servaaskerk; 1908, 33-34.
SWALMEN
- het in beslag nemen van de klokken bij het veroveren van - in 1397; 1879, 113.
- leenopvolging van het huis Hillenrade en het huis
Rathem onder -, 1402-1556; 1880,209.
- huis Hillenraad, 1341; 1880,264.
- veeziekte, 1776; 1880, 320.
- voogdgedingen te -, 1697-1708; 1880,416.
- kinderliedjes uit -; 1891, 125-126; 1892,22-23,31,39,
43, 59, 62-63.

- nieuw loflied van -; 1891, 149-150.
- Hillenrade en -, 13e-15e eeuw; 1893, 7-8, 10-11,
15-16.

- gemeentewapen; 1912, 89.
- drakespelen te - en Heel; 1929, 11-12.
- bezoldiging van de schoolmeesters, 18e eeuw; 1931,
2-3.

- een aantekening over de heren van -; 1954, 69-80.
- een oude toren van kasteel Hillenrade; 1961,139-140.
- een nieuw 'liedeke' over de Swalmer bosstrijd rond
1850; 1969, 1-10.
- de draak valt de Sacramentsprocessie van - aan;
1978, 123-124.

- een herinnering aan de val van Napoleon; 1979,
15-17.

- waar werd de draak voor het eerst gestoken, in
Beesel of in -?; 1979,163-166.
- het beeld van Johannes Nepomucenus op de
Swalmbrug in -; 1980, 219-224.
Swart, Marcellus de -; aanstelling tot schout van
Gulpen, 1771; 1907,8.
Sweyns, familie; wapen; 1932, 70.
Swolgen, Jan van; 1893,21-22,36,40; 1928,35-36.
SWOLGEN
- vonnis met bedevaart in 1713; 1879,104,112.
- geweldige regen en overstroming in 1775; 1879,
114-116.

- klokinschriften; 1880, 223.
- enige schepennamen, 1460-1744; 1880,363-364.
- schepenzegel; 1880, 393; 1890, 15.
- verplichtingen door de pastoor aan zijn plaatsvervanger opgelegd, akte uit 1523; 1883,920.
- brief van de schepenen aan de heer van Blitterswijck om pachtkwijtslag voor een van zijn pachters; 1886, 46.
- geschiedenis; 1891,167-168,170-172,175-176.
- Willem Frans van Flemming, heer van -, 1690;

- scholtissen, 1674-1798; 1908,87.
- gerichtsschrijvers of secretarissen, 17e-18e eeuw;
1908, 87-88.

- lijst van pastoors, 1486-1909; 1910,4-6.
- tienden te -; 1920, 12.
- hoeve de Schelberg; 1920, 21-23.
- twee stenen grafkruisen op het kerkhof; 1920,21-23.
- collecten in vroeger eeuwen; sparsa uit de kerk-,
armen- en gemeenterekeningen van Blitterswijck,
MeerIo en -, 17e-18e eeuw; 1923,74-77.
- hoeve De Donk; 1920, 12-13; 1925, 22.
- hostiebussen; 1928, 35.
- verklaringen van de schepenen van - en Broekhuizenvorst over de bediening van de pastorie te
vóór pastoor H. Mehler, 1629; 1928,44-45.
- pastoor Degenhorst van -, eind 16e eeuw; 1928,
47.

Systermans, Joh. Bern.; Heerlenaar als pastoor te
Leeuwarden; 1897,47.

-Ttaalkunde
- oud gedichtje, wellicht van Zuid-Limburgse oorsprong, 16e eeuw; 1879,2-3.
- spreekwijzen en volksuitdrukkingen te Blitterswijck en omstreken; 1879, 63-75.
- Limburgs deelwoord op '-eere' of '-ère'; 1879,66-67.
- het deelwoord van de Maasgouwse tongval; 1879,
88.

- pleidooi voor het vastleggen van de Limburgse
tongvallen; 1879, 89-90.
- verklaring van 'boter aan de galg gesmeerd'; 1879,
184.

- spreekwoord 'hangen heeft geen ijl'; 1880,304.
- spreuken en oude rijmpjes van de abdij Kloosterrade; dialect van het Rijnland, 15e eeuw; 1886, 24.
- spreekwijzen aan Pasen ontleend; 1886, 35.
- einde van de winter; Waalse spreuk; 1886, 47.
- oude latijnse spreuken op schutbladen van oude
handschriften; 1889, 192, 200; 1890, 7-56 passim.
- hoe men huisdieren in Zuid-Limburg aanspreekt;
1890, 42.

- het dialect, een belangrijke bijdrage tot de kennis
onzer volkstaal; 1890, 77.
- oude Limburgse versjes uit een cijnregister van
Gellik, 1474; 1891,177.
- een omschrijving van het latijnse verbum frequentativum in Limburg; 1892, 30.
- een en ander over 'den Heikantj' (westelijke oever
van de Maas); spreekwoorden, zegswijzen, spotna-

1900, 4.
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men; 1892, 74-75; 1893, 1-2, 19, 21, 64, 68.
- opmerkingen over de verbuiging van zelfstandige
naamwoorden in het Limburgs dialect; 1893, 3.
- betekenis van woorden 'goede' in de betekenis van
'meter' of 'godmoeder' in het Middelnederlands;
1922, 24.

- het Limburgs woordenboek; 1934, 16-19; 1935, 7-10.
- 'ijzeren koe', clausule in pachtcontracten; 1936,
57-58.

- 'W ort- und Sachgeographie in NiederländischLimburg und den benachbarten Gebieten' (boekbespr.); 1938, 23-24, 33-34.
- 'ijzeren pacht', rechtsterm; 1938, 57.
- 'Isoglossen rond Maastricht' (boekbespr.); 1939,22.
- 'De taalschat van het Limburgsche leven van Jezus', (boekbespr.); 1939, 22.
- vijf charters van vóór 1300 in zogenaamd
Maaslandse taal geschreven op Sint Pieter en in
Tricht; 1971, 39-40.
- 'Toponyme, dialectale germano-romane du nordest de la province de Liège' (boekbespr.); 1973,
166-167.

- 'De stommen van Tricht', taalkunde en etymologie; 1976, 93-99.
tafel van lening; octrooi voor het houden van - te
Maastricht, 1607; 1921,69-71.
Taitgens, Petrus; alias Petrus ab Angelo Custode;
Gelders geschiedschrijver, 17e eeuw; 1926,69.
Tambornino, Francesco Guiseppe; Italiaans tinnegieter te Roermond, 1812; 1942,32.
TEGELEN
- een Romeinse pottenbakkerij; 1879, 200.
- schepenzegel; 1880, 215-216.
- schepenbank in de 17e eeuw; 1880, 225.
- de kozakken te - in 1814; 1881,596.
- armenstichtingen van de familie Van Wevelinckhoven te -, 1771; 1883, 848.
- Romeinse fundamenten te -; 1884,939.
- lijst van vroegere bezitters van het adellijk huis
Holtmühle te -, 1402-1790; 1888,34.
- mineraalbron 'De Snelle Sprong'; 1888,65-66.
- geschiedenis 15e-17e eeuw; 1894,34-52 passim.
- het huis Holtmolen; 1894, 71.
- gemeentewapen; 1897, 13.
- grafsteen der familie van Wevelinghoven in het
klooster Nazareth, voorheen huize De Munt te -;
1909, 23.

- 'Tegelsche volkskunst' (boekbespr.); 1943, 64-65.
- verkoop van het huis Wambach, 1556; 1950, 30.
- het huis Wambach, 16e eeuw; 1951,40-41.
- 'Geschiedenis van Tegelen' (boekbespr.); 1952, 80.

- de Kevelaerse kelk te Tegelen (1642); 1976,46-48.
- , Venlo en de hervorming, 1563-1565; 1979,98-108.
Tellsage; de - in het Limburgse dorp Elsloo; 1890,
2-3.

tentoonstelling
- schilderijententoonstelling te 's-Gravenhage met
o.a. Jan Fred. Al. Tischbein, overl. 1812; 1881,
470-471.

- van oude handschriften te Luik; 1881,545-546.
- betreffende gilden te Luik; 1900, 11.
- de oude kunst op de - te Luik; 1903, 75-80, 91-92.
- Nachklänge von der Liitticher Weltausstellung;
1906, 4-5.

- van Sint Servatiusafbeeldingen in het museum van
Maastricht; 1920, 27.
- Jonkheer Robert Graafland, overl. 1940, bij de retrospectieve - in het Bonnefantenmuseum; 1956,
169-174.

testamenten; in 't land van Valkenburg; voorschriften
van vóór 1588; 1879,39-40.
theater
- in de 14e eeuw te Sittard; 1879, 164, 176; 1925,35.
- het comediegebouw te Maastricht; 1881,441,445-446,
445-446 (bis), 449-450, 453-454.

- graaf de Pontèves, een theaterdirecteur te Maastricht, 1777; 1883, 832.
- theaterstukken te Maastricht gedrukt of geschreven, 18e eeuw; 1887,145-146.
- te Maastricht in de 18e eeuw; 1899, 9-11, 17-19, 22-23;
1899,48; 1900,82-83; 1900,77; 1910,40; 1911,24,31,40,48,
56.

- rekest van toneelspelers aan de magistraat van
Venlo, circa 1775; 1909,32.
- kosten wegens het opstellen en afbreken van een
toneel te Maastricht, 1690; 1920, 29.
- de uitdrukking 'van den winter ende van den somer'en 'bi den steencolen' in een middeleeuws toneelspel te Maastricht; 1880, 300, 303; 1882, 625, 627;
1935, 67.

- kerkelijk drama te Venlo in de middeleeuwen;
1881,513-514.

- eerste Hollandse komedie te Maastricht, 1670;
1882, 816.

- Fabre d'Eglantine, toneelspeler te Maastricht;
1883,917-918.

- geschiedenis van het toneel te Maastricht; 1888,
26-27.

- programma's van toneelstukken door studenten te
Rekem, Megen en Maastricht, 18e eeuw; 1899,9-11,
17-19, 22-23; 1900, 77.

- programma's van toneelstukken door studenten
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van gymnasia te Megen, opgevoerd in de 17e en
18e eeuw; 1899,45-48,49-52,53-54; 1901,61-63.
- toneelvoorstellingen van de studenten in het Collegium Albertinum van de Dominicanen te Sittard,
1754 en 1756, en van de Jezuïeten te Gulik, 1767 en
1769; 1906,75-77,82-84,89-92; 1907,65-68.
- schouwburgdirecteuren te Maastricht, 1778-1781;
1922, 28.

- toneel te Maastricht in 1594; 1930,52.
- 'Muziek en drama in de middeleeuwen' (boekbespr.); 1942, 95-96.
- uit de ontwikkeling van het toneel- en concertwezen te Heerlen; 1977, 104-106.
Thelen, familie; grafsteen in de Augustijnerkerk te
Maastricht; 1921, 29-30.
theologie
- theses theologicae, verdedigd aan het seminarie te
Roermond; 1900,94-96; 1906,30-32,37-39,43-46; 1928,39.
- theses theologicae van Limburgers, 1753; 1907,32.
- theses theologicae, verdedigd te Roermond, Maastricht, Sittard enz.; 1910, 1-4.
- theologisch dispuut te Valkenburg, circa 1654;
1946, 4-6.

Theussen, Thomas; zoen met Aert van de Beessen te
Sint Pieter, 1662; 1911,21-22.
Thewissen, M.A.Th.Ch.; zijn betekenis voor de Limburgse historiografie; 1973, 169-174.
Theijmans, Frederik Willem; het Sint Nicolaasgilde te
Venray; een oude gildebroeder, overl. 1802; 1879,
119.

Tholouse, Jacob; stadschirurgijn te Maastricht; 1972,
155-156.

Thoren, Johannes; schenking door - van Roermond
aan het klooster der Bons Enfants te Luik, circa
1500; 1933, 20-21.
THORN (abdij)
- lijst van kanonikessen en kanunniken van het stift,
1453-1691; 1881,586-596.
- brief aan Margaretha van Brederode, vorstin-abdis
te -, betreffende de rechten van de abdij in Brabant, 1563; 1883, 889-890.
- plaat ter nagedachtenis van het patroonfeest van
Bernardina Sophia, gravin van Oost-Friesland en
Rietberg, abdis van Essen en kanonikesse van -,
1711; 1885, 1069-1070.
- wederinkoop van enige meubelen van de door J.N.
van den Schoor, oud-hoogschout, en de gevolgen,
1796; 1885,1125-1127.
- decreet van Benedictus XIII, paus, ten gunste van
Francisca Christina van Palts-Sultzbach, abdis van
-, 1727; 1889,166-167.

- benoeming van een pastoor te Etten waar het kapittel van - het collatierecht bezat, 1757; 1894,
85-87.

- Henricus, bisschop van Chiemsee, te - in 1268;
1902, 49.

- oudste geld van de abdissen; 1911, 81-82.
- Gerberga, abdis van -, en haar munt, circa 1035;
1914, 1-2.

- verzoek tot het kiezen van een nieuwe abdis, 1550;
1921,21.

- verpanding in het land van Breda in 1708; uit de
notulen van de rijksabdij; 1921,59.
- wanneer is Guda van Rennenberg tot abdis gekozen?; 2e helft 13e eeuw; 1924,58-59; 1925, 15-16.
- de 'Toornsche' marktprijs te Breda; 1927,7.
- een oud handschrift van de -; 1946, 27.
- het grafschrift van Clara Elisabeth gravin van
Manderscheidt-Blankenheim; 1965, 153-157.
- het stift in de 2e helft van de 16e eeuw; de kanonikessen Josina en Helena van Manderscheid; 1966,
75-88.

THORN (vorstendom)
- onderzoek naar de rechten van koning Philips 11
als hertog van Gelre op -, 1569; 1915, 33-36, 43-45,
52-54.

- Thornse landrechten; 2e helft 13e eeuw; 1925, 15-16.
- strijd over de geestelijke rechtspraak in het land
van -; rapport, 1571; 1925,53-55.
- het muntrecht te -; 1967, 59-60.
THORN (plaats)
- het zegel van -; 1880,270-271; 1887, 137-138.
- het gemeentewapen; 1887, 137-138; 1962, 131-138; 1963,
27.

- leden der broederschap van de doodstrijd in de
kerk van -; lijst van circa 1750; 1905, 53-55.
- wapens en inschriften; met aantekeningen; 1909,
83-86.

- valsmunterij te -, 1564; 1919, 59-60.
- familie Moers; 1927, 6-7, 21.
- rupsenplaag, 1796; 1930, 65.
- 'De Grote Hegge te Thorn' (boekbespr.); 1958,
59-61.

- vrouwengratie te -, 1651; 1965,77-82.
- het muntrecht te -; 1967,59-60.
- Balthazar van Drogenbroeck en de schilderingen in
de Loretokapel; 1971,19-34.
Thijs, J.H.; een kind van kolonel -; zonder voornaam, doopakte 1681; 1921, 2.
Thijssen
- familie; 1939, 24.
- Th.; in memoriam; 1979, 17.
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Tiddinga; breken van het wapen - te Maastricht,
1780; 1926, 69.
Tielens
- grafstenen betr. de familie - te Amby; 1946, 13-14.
- kanunnik Nikolaas; 1965, 51-56.
tienden
- de heffing van de - in Haspengouw; Diepenbeek,
kerkelijke uitspraken, 1495, 1497; 1879, 111-112, 114.
- de aardappeltiende te Venlo, 1755; 1887,199.
- tiend van knollenzaad te Venray, 1630; 1898,44.
- kindertiend te Meerssen , 1723; 1934, 22; 1977, 158-159.
- een recht op - en toch geen tiendrecht; 1966,
123-127.

TIENEN
- de verrassing van - door het garnizoen van Maastricht in 1646; 1880, 333-334.
- een historisch gedenkstuk van de verrassing van in 1646; 1911,6-7.
Tilly, Anna Antoinetta gravin de; testament, 1725;
1896, 23.

Timmermans
- familie te Sint Stevensweert, 18e eeuw; 1905, 16.
- de medaille van Sint Helena, geschonken aan Gerard - te Hunsel; 1909, 69.
- Joannes Jacobus -, overl. 1786; 1934,35.
Timmers, familie; 1912, 63-64.
tin; onbekende geslachtswapens op zilver en - te
Broekhuizenvorst; 1900, 20.
tingieters
- Venlose -; 1925,56-57.
- Italiaanse - te Roermond; Franc. Guis. Tambornino, 1812; 1942,32.
- attest van - te Roermond, c. 1600; 1944-1945,22.
Tischbein, Jan Fred. Al. -, overl. 1812; schilderijen
te 's-Gravenhage; 1881,470-471.
titulatuur; te Broekhuizenvorst; 1882, 815-816.
toneel; zie theater.
TONGEREN
- bodemonderzoek naar de Romeinse heerbaan van
- naar Maastricht onder Oud-Vroenhoven; 1879,
45.

- verwoesting in 1677; met een liedje op de Franse tirannie; 1879,178-180.
- liedje van de fontein van -, 1701; 1880,314-315.
- jaarschriften; 1880, 314-315.
- Hedismamalacha, een dorp bij -?, 7e eeuw; 1881,
544.

- torenbrand van de O.L. Vrouwekerk, 1809; 1884,
949.

- Catualium; de mansio langs de Romeinse weg
Tongeren-Nijmegen; 1889, 193-195.

- het 'mud' te -, eind 16e eeuw; 1895, 70-71.
- eerste steenlegging van de rijksweg van Maastricht
naar -, 1804; 1907,43-44.
- 'Geestelijken lusthof toegepast aan de Godtminnende joffrouw Maria Voesen, doende hare solemnele professie in het seer vermaert Begijnhof binnen -,1766'; 1909,71.
- begijnen van het begijnhof te -, geboren te Maastricht; 1927, 27-30.
- relaas van verkenningen vanuit Maastricht naar
-, 1831; 1929,20-22.
- de oudste bisschoppen van Tongeren-Maastricht;
1934, 6-7.

- het Limburgs gedeelte van de Romeinse heerbaan
Keulen-Tongeren; 1942, 1-6,23-29.
- de plaatsnamen aan de Romeinse weg NijmegenTongeren; 1944/45, 40-51.
- 'Gallo-Romeinse grafvondsten uit -' (boekbespr.); 1965, 126-127.
- Pieter Lodewijk van der Maessen de Sombreff;
dagboek van een Tongerse emigrant, 1794-95;
1966, 19-29, 55-63.

TONGERLO; onbekend handschrift uit het klooster
Jerusalem (Venray) te -; 1968, 121-122.
Tonsorius, Albert; overl. 1657; 1935,52-53; 1940, 16-17.
topografie
- Gennep in kaart (l8e eeuw); 1975,49-56.
- bij het verschijnen van een atlas bij de geschiedenis
van de tegenwoordige provincie Limburg en de
omliggende gebieden; 1976, 81-92.
- bewoningspatronen in Eys (gem. Wittem); 1976,
119-138.

- Vierlandjespunt in het Weerter Bos; 1979, 1-5.
- 'Grenspalen in Nederland' (boekbespr.); 1979,
193-194.

toponymie
- afleiding en betekenis van de naam Maastricht;
1879, 8, 11-12; 1928, 40-41.

- 'het dorpje', gelegen tussen Bingelrade en Hillenberg; 1879, 8.
- het koppelveld te Susteren; 1879, 40.
- Merefelt, alias Nederweert; 1879, 136, 152.
- het Jammerdal te Venlo; 1880,208.
- plaatsnamen in Belgisch Limburg; 1880,217-218,222223, 226.

- de uitdrukking 'bi den steencole' in een middeleeuws toneelspel; 1880, 300, 303; 1882, 625-627; 1935, 67.
- de betekenis van het woord 'laar' in plaatsnamen;
1880, 345.

- de plaatsnamen Suletheim, Ascalon en Curnelo in
de lOe eeuw; 1880, 358, 361, 365, 369.
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- 'Engelsch Vonderen' , toponiem tussen Maasbracht en Echt; 1880, 381, 389.
- 'Vonderen' , toponiem te Schinnen, 15e eeuw; 1881,
427.

- enige Frans-Nederlandse plaatsnamen op de Limburgse grenzen; 1882, 622-623.
- bemerkingen op enige veranderingen van regeringswege gebracht in de schrijfwijze der plaatsnamen van het hertogdom Limburg; 1883, 865-867;
1886, 29.

- enige Limburgse plaatsnamen op '-rode' of' -rade';
1885, 1064, 1067.

- oude grondbenamingen in Limburg; 1886, 16.
- Catualium; de mansio langs de Romeinse weg
Tongeren-Nijmegen; 1889, 193-195.
- hagiofobie of 'sinten-' vrees inzake Nederlandse
plaatsnamen, o.a. in Limburg; 1898, 54-55.
- bericht betreffende de schrijfwijze van de plaatsnaam Valkenberg of Valkenburg; 1901,38.
- 'bedden' als benaming van oude begraafplaatsen
te Broekhem; 1911, 8.
- grondnamen in de omgeving van Maastricht; 1911,
56.

- toponymica te Maastricht uit een pachtovereenkomst van 1650; 1911,56.
- oude huisnamen te Weil; 1919,67.
- de Honsberger Grub (= weg) te Houthem; 1921,
72.

- schrijfwijze van de Limburgse plaatsnamen; 1926,
10; 1927, 10-11; 1938, 22-23.

- 'Rode' van 'ontginning' of 'kluis'; 1926,12.
- betekenis van 'leugas XVI guit' op Romeinse landkaarten; 1926, 47.
- de 'diepe del' in de Sterrebachsheide te Heerlen;
1927, 25-27.

- het Amstenrood te Houthem; plaatselijke benaming; 1941, 48.
- Limburgse -; haar geschiedenis, methode en
bronnen; 1941, 81-84, 85-88; 1942, 75-79.
- namen van Venlo's poorten, straten en beken;
1943, 48-49.

- de naam Vrijthof te Maastricht; 1944/45, 6-8.
- de plaatsnamen aan de Romeinse weg NijmegenTongeren; 1944/45, 40-51.
- de 'kalculen' in het land van Rode; 1947,2-5, 18-19,
50-55.

- (H)as(c)lo(h)? Asselt of Elsloo?; 1947, 73-80.
- richtlijnen voor het geven van nieuwe straatnamen; 1948, 15-16.
- Atuatuca-Eburonum; 1953, 129-136.
- de plaatsnaam 'Chêvremont' te Kerkrade; 1956,

151-157.

- de oudste naam van Heerlen; 1957,67-70.
- betekenis van de oudste naam van Roermond;
1958, 153-154.

- etymologie van de plaatsnaam Kessel; 1959, 172.
- de 'via recta' in het Verdrag van Meerssen; 1963,
17-19.

- het Feresne van de Peutinger kaart; 1963, 19-21.
- Littemala, niet Vijlen maar (hoogstwaarschijnlijk)
Limmel; 1963, 81-93.
- de 'Eygel' te Eygelshoven en de 'Naald' te Naaldwijk; 1963, 163-178.
- Peel = Pede-lo = veen-bos; 1964, 1-12, 103-106.
- de Keulse Straat (1581-1743) en de Collener Straeten (1416) of Cleyn Coelsch Straet (1581) tussen
Wijk en Berg; 1964, 147-154.
- het verband tussen Sint Odilia, Sint Odiliënberg en
de daar gestichte priorij van het Heilig Graf; 1965,
145-154, 161-174.

- over een oude Wijcker straatnaam; 1969, 193-197.
- plaatselijke benamingen in de omgeving van Maastricht; 1970, 25-29, 109-128; 1976, 150-161; 1977, 40-62,
90-99.

- van Horne of Hoorne, maar niet Hoorn; 1970,
141-148.

- , dialectale germano-romane du nord-est de la province de Liège; 1973, 166-167.
- een verklaring voor de naam Lindekenskruispoort
te Maastricht; 1974, 36-39.
- de stommen van Tricht (Maastricht); 1976, 93-99.
- enige oude plaatselijke benamingen bij Maastricht;
1976, 150-161; 1977,40-62,90-99.

torens; kerken en - in Limburg; 1895, 22.
Torrentius, Hermannus; schoolzang van -, afkomstig uit Maastricht(?); 1921, 24.
tovenarij
- brandstichters en tovenaars te Venlo, Roermond
en Straelen, rapport uit 1618; 1927,31-32.
- geval van betovering te Maastricht, 1625; 1946,
10-13.

TreIlont, Johannes; bibliografische gegevens over de
lijkreden, uitgesproken door - en Jean Scipion
Vernède, predikanten te Maastricht, bij de dood
van Willem IV, 1751; 1880,244.
Tricht, Heinrich von - oder von Mastricht, over!.
1450; 1895, 9.
trompetter
- trompet van de nachtwaker; 1913, 24.
- een leerling-contract voor - te Maastricht, 1670;
1914, 40.

- verzoekschrift van een stadstrompetter te Maas-
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tricht aan de raad om een mantel, 1643; 1919, 24.
- de Maastrichtse stadstrompetters; bijdrage tot hun
geschiedenis; 1967, 179-186.
trouwbeloften; bevestiging van - in de landen van
Overmaas, 18e eeuw; 1957,187-188.
Trumpener, familie; 1923,83.
TUDDERN
- Romeinse brug te - en Broek-Sittard; 1898, 65-67.
- klok aldaar, 1768; 1914,16.
- oude monumenten in het correctiegebied; Millen,
Havert en -; 1949, 48.
Tzievel, van
- Goeswijn; volmacht van -, commandeur van
Bekkevoort, 1521; 1911,88.
- Wilhelm; overeenkomst tussen - en Fred. van
Reymerstock betr. de heerlijkheid Oud- Valkenburg, 1461; 1922,2-3.

-uUBACH OVER WORMS; gemeentewapen; 1932, 1-2.
Udem, Johan van - en Gerard van der Westerbeek,
richters te Velden, 1437; 1907,72.
UIKHOVEN; aanstelling van Carl Schuckens tot
stadhouder van de lenen te -; 1620-1645; 1907,79.
uithangborden; 1891, 107, 110-111.
uitvaarten
- van Philips 11 in 1598 in de St. Servaaskerk te
Maastricht; 1884, 1009-1011.
- van Isabella van Portugal, gevierd in de St. Servaas kerk te Maastricht, 1539; 1888, 5.
- van Jan Lodewijk van Elderen, bisschop van Luik,
in de O.L. Vrouwekerk te Maastricht, 1694; 1888,
57-58.

- van Charles d'Oultremont, prins-bisschop van
Luik; 1771; 1918,94-95.
uitvoer; rapports décadaires, bepalingen m.b.t. de
uitvoer; 1884, 929-931.
ULESTRATEN
- toestand in 1673; 1881,542.
- gemeentewapen; 1889, 145-147.
- vergoedingen van gerechtspersonen, 18e eeuw;
1900, 86-87.

- de leden van de schepenbank, 18e eeuw; 1901,93-94.
- aanstelling van Hub. Lienhardt als schepen, 1653;

- verordening van de schepenbank van GeulleBunde- Ulestraten inzake presentiegeld, 1724; 1925,
62.

URMOND
- verpandingen van vier grienden langs de Maas bij
- door Willem van Bronckhorst, heer van - en
Stein, 1570; 1882,689-690.
- oudheidkundige monumenten en voorwerpen;
1910, 56.

- grafzerk in de N.H. Kerk; kapitein Le Bussy, 1694;
1910,72.

- een glasblazerij; contract 1660; 1914,36-37.
- parochiearchief; 1939, 7-8.
- voorrangsstrijd om een koorbank; 1944/45, 32-35.
- incident Vorsterman te -, 1734, betreffende een
pastoorsbenoeming; 1955, 173-178.
- de zin van de 1ge eeuw se Minderbroedersstichting
te -; 1966, 113-118.
Utrecht, Matthias van -, roededrager van het St.
Servaaskapittel te Maastricht, 1774; 1920, 74.
UTRECHT
- het 'cockerellen-spel' te - in de 15e eeuw; spel met
drijftol; 1879, 120.
- een burcht te Tricht; 1879, 164.
- de verdeling van het Over kwartier van Gelre tengevolge van de vrede van - (1713) en het Barrièretraktaat (1715); 1880, 237-238, 241-242.
Utwike, Mette van -, vrouwe van Beeck; 1954, 1-10.
uurwerken
- en klokkenspelen van de Sint Servaaskerk; conditiën van aanbesteding, 1544 en 1556; 1887, 129-130,
133-135.

- iets over de oudste - en over de tijdsverdeling in
het algemeen; 1893, 26-28.
- op de kerktoren van Wijck; reparatieovereenkomst uit 1764; 1894, 19.
- torenuurwerk te Gulpen; 1895, 23.
- torenuurwerk te Helden, 18e eeuw; 1898, 68.
- en klokkenspel van de O.L. Vrouwe kapittelkerk
te Maastricht, 17e eeuw; 1933,57.
uurwerkmakers
- in Limburg, vraag; 1924, 23.
- Hendrik Kessel, te Maastricht; 1925, 22.

-v-

1902, 89.

- aanstelling van Pieter Boviers tot schepen, 1633;
1914,22.

- aanstelling van Abraham Laviere als procureur
aan de schepenbank van Geulle-Bunde-Ulestraten,
1724; 1925, 62; 1926, 3.

VAALS
- schepenzegels; 1879, 162-163.
- kerk en pastorie, 1661, 1663; 1881,514; 1961, 177-180.
- gemeentewapen; 1891, 143.
- instructie voor de bankbode te Holset, - en Vij-
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len, 1777; 1901, 41-42.
- Neerlands hoogste punt; Vaalserberg; 1902, 17-18.
- zegel van de schepenbank van Holset; 1905, 79.
- aanstelling van Theodorus Craen als schepen,
1743; 1905, 96.
- de kapel te Lemiers; 1908, 86; 1920, 76-77; 1921, 75-76.
- bescheiden betreffende de laathof Einrade, 1616;
1912, 79-80.

- pastorie te Holset, 1612; 1914, 32.
- kerk te Holset; 1919, 40.
- vernietiging van het kerkelijk archief van Vijlen
vóór 1684; verklaring; 1920,92.
- het zegel der grondbank Vijlen; 1921, 21.
- doop van een klok te Vaals, 1729; 1921,31.
- het 'inhalen' van de drossaard te -, 18e eeuwse
memorie; 1921, 37.
- de laathof te Holset; 1924, 1-2.
- afbeeldingen van - in het stadsarchief van Aken,
18e eeuw; 1924,7.
- rectors van Lemiers, 1534-1923; 1925,43-44.
- rectors te Nijswiller; 1928, 25-29; 1930, 45.
- het recht van 'haefstoot' te -, 1759; 1929, 46-47.
- pastoors van -, 1477-1931; 1931,3-5,20.
- het Malensbos te -; 1931,49-50.
- 'De geschiedenis van Vaals' (boekbespr.); 1914,80.
- wapenstenen van de abdissen van Burtscheid te
Vijlen; 1950, 14-16.
- Littemala, niet Vijlen maar waarschijnlijk Limmel; 1963, 81-93.
Vachs, familie; grafsteen in het kruisherenklooster te
Maastricht, 16e eeuw; 1899, 56.
Vaero, van den; familie te Grubbenvorst, Venlo en
Parijs; 1914, 2-4.
Vaes, de
- Theodorus; wapen van -, kanunnik van St. Servaas te Maastricht; 1900, 28.
- Th.D.H.; reis van - de Scherpenberg naar Londen, 1714; 1918,17-20.
- Edmond Godfried; grafschrift op de Scherpenberg, hoogschout van Maastricht, overl. 1721;
1884, 990-991.

vagebonden
- veiligheidsmaatregelen tegen - te Breust en Eijsden, 1750; 1901,2-3.
- Maastrichtse ordonnanties over - en leeglopers in
1550 en 1555; 1930,29-30.
vakbonden; 'Mens en mijn, een halve eeuw strijd,
groei en bloei van de Nederlandse Katholieke
Mijnwerkersbond' (boekbespr.); 1954, 57-58.
vakwerkbouw in het IJzertijdperk; 1948, 55-58.
vakwerkhuis te Kerkrade, 1613; 1954, 191.

VAL-DIEU
- klooster te Charneux; 1892, 64, 67-68, 72, 83-84, 87-88.
- 'Dans le lieu de la paix; l'abbaye de Val-Dieu'
(boekbespr.); 1956, 60-61.
VAL-MEER
- brief van een soldaat van het grote leger van Napoleon aan zijn ouders, 1810; 1884,962.
- grafzerken in de kapel van - bij Bolre; 1890, 71.
Valckenborgh; familie te Venlo; 1927,69.
Valkenburg (heren van)
- als bondgenoot van Eduard 111 van Engeland, circa 1340; 1910, 63-64.
- Valkenburgse leeuw in het wapen van Limburg;
1918, 84.

- Jan; heer van Bergen op Zoom, overl. 1352; 1921,
73-75.

- Jan; en het reigersfeest; 1922, 70.
- Philippus -, 12e eeuw; 1928, 44.
- Reinald; 1934, 24.
VALKENBURG (land van)
- statistiek betr. het aantal huizen in het -, 1526;
1879, 3.

- testamenten in het -; voorschriften van vóór
1588; 1879,39-40.
- wandelingen in het Valkenburgse; 1880,282-283.
- toestand van dorpen in het -, 1673; 1881,519,528,
540, 563.

- memorie van jonker Leonard van Rave om in de
ridderschap van het - opgenomen te worden, circa 1700; 1885, 1133-1134.
- latijnse disticha van Joannes Decker, griffier van
het Valkenburgse leenhof; 1886, 83.
- reglement betr. de reparatie en het onderhoud van
de publieke wegen in het -, Oostenrijkse partage,
1751; 1887,121-122.
- bijdrage tot de geschiedenis van het -; drosten uit
het huis Pallant; 1888, 61-63.
- drosten uit het huis Van Schwartsenberg; 1888,
61-63.

- twee brieven van de landdeken van - over kerkvisitatie en over de toestand van zijn dekenaat, 1705;
1893, 89-91.

- benoemingsbrief van Winandus Habets tot
substituut-griffier van Oostenrijks Valkenburg,
1754; 1899, 90-91.
- zigeuners in het -, 1724; brief van de drossaard;
1907, 8.

- P.U. Rengers, hoogdrost van -, 1792; 1907,72;
1914, 55-56.

- K.B. Heshusius, luitenant-drost van het -, 1792;
1907, 72; 1914, 55-56.
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- ordonnantie voor de vorster of boswachter voor
het Ravensbos in het -, 1622; 1909,93-96.
- instructie voor de burgemeesters in het -, 1788;
1911, 89-91.

- protest van één van de commissarissen van het wegens gebrekkige levering van brood aan de
Spaanse soldaten in dat land ingekwartierd in
1625; 1912,88.
- 's lands doctor' in Spaans Valkenburg; benoeming
van Delbrouck, 1776; 1914, 21, 32.
- W. Huyn van Amstenrade, stadhouder en voogd
van het -, 1560; 1919, 88.
- bevelschrift tegen 'heidens' in het -, 1454; 1920,
39.

- eed van de drossaard van het -, 15e eeuw; 1920,
86.

- messentrekkerij te Houthem, 1462-1463; bijdrage
tot de kennis van de rechtspleging in het -; 1924,
4-6.

- 'de adellijcke sale (ende hove) tot Eysch', leen van
de heerlijkheid Valkenburg, 17e eeuw; 1924,33.
- recht op straatvondsten in het - in 1500; rekening; 1925,46.
- de heerlijkheid Valkenburg, 1354; 1926,8-9.
- Peter van den Hove, luitenant-drossaard van het
-, 1605; 1927,16.
- 'Groot Valkenburg, historisch gezien' (boekbespr.); 1947, 70-71.
- ondertribunaal in de voormalige landen van Valkenburg en 's-Hertogenrade der Spaans-Oostenrijkse partage, 1795; 1959, 189-190.
- het oud versterfrecht in het -; het proces Heylger
Aerts contra Jan Hoens; 1962, 1-6.
- de hervorming in het -, 1534-1549; 1963, 121-123.
- vier Limburgse Statencolleges, 1598-1680; 1968,
77-95.

- das Valkenburger Lehen Hürth; 1977,80-89.
VALKENBURG (plaats)
- de sage van - in Maastrichter dialect; 1879, 9-10.
- wandelingen in het Valkenburgse; 1880,282-283.
- mergelgroeven; met lijst van wandschriften; 1880,
409-410.

- reglement voor de schutterij van de stad en vrijheid
-, 1698; 1881, 475.
- de eerste jood te - geburgerd, 1725; 1884, 960.
- vondst van munten bij -; 1885, 1072.
- verkoopakte van de bouwvallen van het oud
kasteel van de heren van -, 1798; 1885,1111-1112.
- geschiedenis 16e eeuw; 1886,4.
- Maastrichtenaar Cleuter die in 1661 met een bende
Heerlen bezette en een aanslag op - pleegde; 1886,

88.

- straatnamen te -; 'op den hove'; 1889, 156.
- vrijheidsboom, 1796; 1889, 156.
- onthulling van het gedenkteken der vereniging van
Limburg met Nederland, 1889; 1889,160.
- nachtelijke onderzoekingen onder de puinen van
het kasteel van -; 1889, 177-178.
- aantekeningen betreffende de inneming van - en
Maastricht, 1672 en 1673; 1889,184.
- herkomst van gevonden 'bommen'; 1890, 4.
- uitbreiding van de gemeentegrenzen; verzoekschrift, 1799; 1890, 14.
- geschiedenis 15e eeuw; 1893, 94.
- namen van de regenten van de stad -, 1795; 1899,
92.

- schutterij te -, 1776; 1899, 94-95.
- aanstelling van Lodewijk Poppelman tot schepen,
1757; 1900,2.
- zilver van de jonge schutterij; 1900, 5-8.
- zilverwerk van de oude schutterij; 1900, 9-11.
- geschiedenis van het verzoekschrift tot verkrijging
van een verbeterd gemeentewapen door het gemeentebestuur; 1900, 41-43, 89.
- inname van de schuttersweide door de twee schutterijen van, 1837; lied; 1900, 59-60, 68.
- over schutterijen van -; 1900, 70-71.
- over de schrijfwijze van de plaatsnaam 'Valkenberg' ; 1901, 38.
- gronden voor de naamsverandering van Valkenberg in -; de oudste benaming; 1904, 25-28.
- oude schutterij te -,1735; 1907,16.
- aanstelling van G. Stevens tot bode bij de leenhof
van - in 1768; 1907, 56.
- gemeentestempel van - terecht; 1910, 7-8.
- uit het trouwregister, 1667-1671; 1910,64.
- 'bedden' als benaming van oude begraafplaatsen
te Broekhem; 1911,8.
- twee certificaten van de municipaliteit van - voor
Jan Schepers, (oud-) pastoor van Berg, 1800; 1911,
91-92.

- pastoors van -, 1465-1901; 1912, 17-21; 1915,26-29.
- voorstel van parochiële indeling, 1802; 1912, 17-21.
- vondst van enige Romeinse voorwerpen te Strabeek bij -; 1912, 88.
- Valkenburgse landtol, 1685; 1914,7-8.
- onnauwkeurigheid van een kopersteek van Dalhem
en - n.a.v. de inname, 1644; 1915,59-60.
- bijdragen tot de geschiedenis van de parochie;
1918, 45-92 passim.

- geschiedenis van -, 1326, 1380, 1393; 1918,83-84.
- najaarsexcursie van LGOG; verslag met bijzonder-
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heden; 1920, 65-66.
- ruïne te -; 1921, 87; 1922, 78-79; 1925, 50; 1926, 19-20;
1927, 17; 1929,26; 1930, 16-18; 1931,9-10, 18-19; 1934,69;
1939, 37-40.

- schepenbank van -, 1685; 1922,96.
- uit de pastorale registers van -, 1650-1785; 1923,
68-69.

- bevel tot herstel van het kasteel, 1460; 1924, 3.
- bijdrage tot genealogie van de familie Bormans;
1924, 46.

- de Berkelpoort; 1924, 53, 68-69.
- 'woordenlijst uit het Valkenburgs 'plat' met etymologische en andere aantekeningen' (boekbespr.); 1929, 34-35.
- de Grendelpoort; 1929, 46.
- theologisch dispuut te -, 1654; 1946,4-6.
- de Geulpoort; 1948, 80.
- stichting 'kasteel van Valkenburg' , 1924-1949;
1949, 48.

- de kaartspelende blinde organist van -; Johan
Vermaseren, 17e eeuw; 1949,97.
- de Romeinse weg door - i.v.m. de ontwikkeling
van het grondplan van het stadje; 1950, 9-14.
- 'Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg'
(boekbespr.); 1952, 44-45.
Vallen; de Roermondse peiburgemeester Matthias en zijn familie; 1951, 4-8.
valsmunterij; te Thorn, Gronsveld en Batenburg,
1564; dagvaarding van Peter van Bossenhoven,
muntmeester; 1919, 59-60.
Vandermeer , J. J.; brief van de Antwerpse beeldhouwer aan het kerkbestuur van de Sint Nicolaasparochie te Maastricht, 1836; 1939, 10-1!.
vastenavond
- papenvastenavond te Weert, 16e eeuw; 1880,315.
- vastenavondmaandag 'raesende maandag'; 1880,
315, 324.

- in de school te Afferden, 1720; 1887, 130-13!.
- in vroegere tijden, circa 1700; 1892, 17-18.
- 16e eeuws carnavalesk vastenmandement; 1893,
81-82.

Vauban; onuitgegeven journaal van S. de - over het
beleg van Maastricht in 1673; 1955, 161-170.
veelwijverij; met de dood bestraft; Luik, 1652; 1891,
143.

Vehlen, Alexander van; huwelijk van - met Alexandrina Maria Huyn van Geleen te Wachtendonk,
1624; 1940, 43.
Velbruck, F .K. van; bisschop van Luik
- zegel van het college van commissarisseninstructeurs van Luikse zijde te Maastricht tijdens

de regering van -, 1772-1784; 1905,32.
- rapport van de magistraat van Maastricht i.v.m.
een reis naar Luik vanwege felicitaties voor de
nieuwe bisschop -, 1772; 1910, 11-13.
Veldeke, Hendrik van
- de Duitse en Vlaamse dichter -; 1886, 85-86, 97-98.
- 'Henric van Veldeken' (boekbespr.); 1931,58-59.
- naar aanleiding van een dissertatie; 1938, 51-53.
- twee dissertaties over - (boekbespr.); 1947, 47-48.
- is het probleem opgelost?; 1953,85-92.
- ophelderingen bij de St. Servaaslegende van Henric van -; 1955, 177-182.
- bij de 'restauratie' van Veldekes St. Servaaslegende; 1957, 107-114.
- een merkwaardige datering in Veldeke's St. Servaaslegende; 1958, 127-128.
- toelichting bij een versregel in Veldekes Servaaslegende; 1969, 181-184; 1973, 62-63.
VELDEN
- enige schepennamen uit -, 1460-1744; 1880,
363-364.

- de Sint Sebastianus broederschap te -; 1881,448.
- kroniek van Afferden en -, 1844-1855; 1898,46-47.
- Johan van Udem en Gerard van der Westerbeek,
richters te -, 1437; 1907,72.
- lijst van de pastoors van -, 1666-1867; 1908,9-10.
- enige aantekeningen betreffende -; 1909, 15.
- overgang van de halve heerlijkheid Grubbenvorst
en - in 1515; 1920,1!.
VELDWEZELT
- Oloff Happart aangesteld tot schout van Bemelen
en meier van -, 1441; 1926,4.
- een zeldzaam boek; 'wonderbaar of mirakuleus
bedrijf van Beatrix Borgoems te -'; 1905,24.
Velport, de wederdoper - te Roermond, 1569-1570;
1893, 9-10.

Velraedt genaamd Meuter(s), familie van -; verwantschap met burgerfamilie Meuter(s); 1931, 43-44.
Venetiaanse glasfabrieken te Maastricht, 1640-1700;
1884, 1012.

Venlo, van
- Jan; klokkengieter, 15e eeuw; 1881,533-534,537-538;
541-542, 544.

- Simon; 1881, 460.
- Willem, 15e eeuw; 1880, 38!.
VENLO
aardappeltiende te V., 1755; 1887,199.
adelborsten, gilde der - en de vagebondenjacht, 18e
eeuw; 1958, 79-84.
afkondiging bij trommelslag te V.; rekening 1728;
1908, 14.
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ambtmannen te - vóór de 17e eeuw; 1881,566-567.
Annunciatenklooster; vers op de professie van Maria
Caecilia Agnes Steins-Bisschop in het -, 1793;
1896, 49-5l.

arbeidslonen; ordonnantie, 1638; 1909, 58.
archeologie
- een Germaanse begraafplaats nabij V.; 1880, 268.
- vondst in de Maas, 16e-17e eeuws aardewerk in
Genooi bij V.; 1880,297.
- oudheidkundige vondsten in de Maas bij V.; 1880,
335-336.

- ontdekte oudheden; middeleeuws aardewerk nabij
V.; 1880,350.

- bericht over opgravingen van stenen kogels te V.;
1886, 8.

- Romeinse oudheden te V.; 1892,77-86.
- vondst van een sarcofaag te V. in 1817; 1928,35.
- oudheidkundige vondsten te V.; 1949,99-100.
- muntvondsten te V. en Wanssum; 1952,46-48.
- Romeinse brandgraven uit de 2e eeuw na Chr. te
Lomm en V.; 1954, 105-122.
Arenborg, kasteel - en zijn bewoners/eigenaars;
1929, 7-8.

armenzorg; stichtingsbrief van Nicolaas van Nyvenheim, 1541; 1939,30-32,47.
artsen
- breuksnijders, 17e eeuw; 1930, 42.
- stadsgeneesheren; 1948, 11-13, 29-30, 36-38.
bank van lening, 18e eeuw; 1880, 332-333.
bedelschildjes, 1553; 1880, 288.
beeldenstorm; werd in 1566 te V. - bedreven?; 1882,
817-818.

bisschoppelijk middagmaal, 1770; 1880,249-250.
Blittersdorff; stichting - in de parochiekerk; 1883,
83l.

boerderijen
- Wijlre- en Hulshorsthof; 1895, 30-76 passim.
- de Postwagen, 1753; 1900,64.
- Hagerhof of huis 'to Wijlre' ; 1933,43-45.
brandreglement, 1747; 1933,52-53.
brandweerwezen, 1ge eeuw; 1953, 111-120.
broederschap van de H. Maagd, 16e eeuw; necrologium; 1908, 81-82.
burgemeester; brief van aanbeveling tot benoeming,
1661; 1880,256.
burgerboek, 1586-1589, 1661-1663; 1910,86-87.
burgerschap
- 1787; 1908, 88.
- in 1572; 1926, 57-58.
'caemerbewaerder', aanstelling, 1740; 1908, 96.
Capucijner klooster te V. vóór 1794?; 1908, 4-5.

Cellebroedersklooster, 1489; 1924, 18.
chronogrammen; drie historische
1644, 1702,
1750; 1881,522.
dialect
- kinderliedjes te V. in -; 1879,187-188; 1880,215,220.
- versjes in Venloos -; 1882,640,644,651-652.
- proeve van -; 'de kikvörs, die urn eine keuning
vraoge'; 1900,75-76.
- de Venlose 'wannevlieger', 1651; 1933,70.
doop- huwelijks- en begrafenisfeesten; voorschriften
voor V. van Maria hertogin van Gulik en Gelre,
1379; 1879, 28; 1933, 35.
doop- en trouwboeken; 1937, 67-68.
familiewapens; 1892, 30.
folklore
- papegaaischieten; 1881, 465-466.
- meritskensdans, 1461; 1881,512,520.
fontein te V.; 1879, 157-158, 188, 196; 1880,345.
Franciscanenklooster
- het klooster; 1900, 15-63 passim; 1902,57-59; 1909, 58-59;
1938, 19-2l.

- een geschenk van de magistraat aan het klooster,
1611; 1880,393.
- giften van de aartshertogen Albertus en Isabella
aan het Minderbroedersklooster te V., 1616-1619;
1938, 19-21.

gasthuis, Sint Joris -; provisoren, 1665-1781; 1908,
80.

Geestklooster, H.; statuten en ordonnantien, 1664;
1940, 35-36.

Gelre
- hertog Willem van Kleef-Gulik te V., 1539; 1880,
413-414.

- hertog Adolf van ontvangt een zilveren beker van
V., 1452; 1880,371.
- Hof van - te V.; 1900, 89-9l.
- de graven van - en V., 13e eeuw; 1961, 1-14.
Genooi; het klooster -; 1892, 18, 21-22.
geschiedenis
- kroniek, 1343-1593; 1880,338.
- kroniek, 1578-1580; 1880,362-368.
- kroniek, 1417-1616; 1891,129-130.
- kroniek, 1740-1777; 1899,69-94 passim.
- kroniek, 1333-1794; 1919,25-26.
- kroniek, 1740-1787; 1919,38-61 passim.
gilden; 1913, 57-59, 65-67.
godshuizen, rooms katholieke burgerlijke -; 1893, 6568, 69-70.

grafzerken; in de St. Nicolaaskerk; 1929, 44-45.
grenzen
- te V., 1489-1620; 1880,377.
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- oud gebruik bij grensbepaling Venlo-Velden; 1913,
12.

handelsreglement voor kolen, kalk enz. 1762; 1929,
15-16.

Hanze; V. als lid, 15e eeuw; 1880,382.
harmonie, Turkse -; 1926,64.
heiligenbeelden vóór de huizen; 1892, 29.
heksenprocessen; 1879,41-42,45-46,49-50; 1927,31-32; 1936,
3-4.

hondsdolheid; bestrijdingsmiddel, 1754; 1938, 8-9.
huizen
- Schreurs, Grote Kerkstraat 19-21; 1907,56.
- Vogelsanck-Boener op de Grote Kerkstraat; 1926,
63-64; 1927, 10.

jaarmarkten; plakkaat, 1617; 1894, 24.
Jarnmerdal, sage; 1880, 208.
joden in 1544; 1938, 30-31.
kerken
- Sint Nicolaaskerk; 1881, 469; 1888, 21-23; 1889, 182;
1929, 44-45.

- stichting Blittersdorf in de St. Martinuskerk (parochiekerk); 1883, 831-832.
- een stichting voor het licht, 1299; 1888, 30-31.
- wapenschilden als obitoria op het stadhuis, afkomstig uit de parochiekerk; 1896, 5-7.
- opschrift op een altaar; 1898, 47.
- aantekeningen i.v.m. oude aflaatbrieven voor
bouwen herstel; 1898, 49-52.
- opschriften en grafzerken in de Nederl. Herv.
Kerk; 1898, 53; 1926, 55.
- kerkelijke oudheden; 1909, 39-40.
- het graf van bisschop Philippus Damianus van
Hoensbroek in de kerk; 1909,39-40,79-80, 1964,65-72.
- kosters der kerk; 1930, 5-6, 20, 31-32.
- schilderij van de H. Paulus; 1930, 44.
- de kerk in de 14e-15e eeuw; 1933,68-69.
- afbraak van de St. Martinustoren, 1766-1767;
1933, 70.

- betalingen in de kerk, 1444; 1938, 22.
- altaar van O.L. Vrouw der zeven Smarten; 1949,
24-25.

ker kgeschiedenis
- processie en het beeld van Valuas; 1879, 38-39.
- geuzenbord voor het aanbrengen der namen van
verbannen gereformeerden, 1569; 1880,280.
- pastoors van V. uit de abdij Averbode; 1880,
297-306.

- beneficianten, 17e-18e eeuw; 1894, 20; 1900, 70; 1909,
16; 1922, 12-15; 1933, 45-46, 71; 1934, 7-9.

heid; 1937, 29-31.
- missie; volksmissie te V. in 1625; 1949, 29-30, 81.
- hervorming te V., 1563-1565; 1979,98-108.
klokken; misklok, 1751; 1881,516.
kloosters
- waardering, taxatie en verkoop van boeken, schilderijen en andere voorwerpen onder het Frans
bestuur; 1886, 41-42.
- schepenbrief over een erfstelling voor de rector van
een klooster, 1433; 1937,46-47.
kluizen en kluizenaars, 18e eeuw; 1908, 15; 1924, 4; 1925,
38.

kranten
- eerste nieuwsblad, 1792; 1888, 22.
- weekblad Valuas, 1830; 1934,1-2.
Kruisheren (Sint Nicolaas)
- het klooster; 1896,13-15; 1897,29-31; 1926,64; 1937,2829; 1938,69; 1949,4-7; 1953, 149-156; 1963,25-27.

- schoolreglement van de Latijnse school van de
kruisheren, 1733; 1933,44-45.
krijgsgeschiedenis
- uitvallen van de Franse bezetting in 1814; 1879,
85-87.

- aanslag op V., 1606; 1879,116; 1880,230.
- inname van de stad, 1632; 1879, 172; 1880,330-353.
- beleg en inname, 1637; 1879,182; 1889, 161-163.
- niet ingenomen in 1572; 1880,228.
- kanonnen, o.a. Bonte Griet; 1880, 240, 252.
- memorie van de magistraat over logiesgelden,
1578-1580; 1880,362-368.
- aankoop van wapens en buskruit, 1423; 1881,528,
532.

- attestatie van het schepengerecht van Wanssum
over stroperijen van het garnizoen van V. te Well,
1606; 1884, 952.
- beleg in 1646; 1889, 161-163.
- de proclamatie van generaal Nicolaus Joseph Daine, generaal-commandant, 1830; 1893, 9.
- onuitgegeven brief van Lindanus betreffende de
overgang van V. naar de Spanjaarden, 1582; 1895,
21.

- garnizoensverandering, 1725; 1898,18-19,61-62.
- aanwijzing van een garnizoensmagazijn, circa
1635; 1908, 5-6.
- beleg in 1702; 1908, 86-87; 1942, 17-23.
- inschrijving van burgers voor het Franse leger,
1798-1799; 1933,54-57.
- gouverneurs van de stad en het fort St. Michiel,
1637-1814; 1934,57-59.
- de Fransen in V.; 1935,22-23.
- sergeant Jos. Rain. Bloemen in Napoleons leger;

- 1578-1581; 1913,19-22,27-29.
- beneficie ter ere van de Allerheiligste Drievuldig-
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1950, 17-19.

- approviandering van de vesting in 1793; 1951,9-14.
- 5 september 1944 tot 1 maart 1945; een zware slag
voor de stad; 1972, 65-86.
kunstvoorwerpen; 1891,185-187, 189-191; 1892, 1-6.
liederen
- kinderliedjes; 1879, 116; 1881, 508.
- Hermanlied; 1880, 324.
- van de nachtwacht op oudejaarsnacht; 1903, 96.
liefdadigheid n.a.v. stadsbranden in nabij gelegen gebied; 1879, 136; 1880, 248.
luchtballon, 1788; 1888,26.
magistraat
- richters en schepenen, 14e-16e eeuw; 1880, 320-414
passim.

- bezoldiging van de -, 14e-17e eeuw; 1881,474.
- 1383-1900; 1888,438-447; 1901, 17-18; 1920,58-62.
- verzetting in 1579; 1979, 40-62.
makelaardij te V.; 1879, 125-127; 1880,284.
Mariaweide
- uit de kroniek van het klooster; inname van V. in
1637; 1879, 182.
- het klooster; 1881, 462-463; 1895, 89-90; 1896, 1-3, 53-54.
- dichtwerk op de professie van Marie Theresia
Schenk de Nydeggen in het klooster -, 1759; 1896,
1-3.

Mariendaal; oud handschrift uit het klooster -; 1892,
26.

marktschip Venlo-Mook openbare verpachting in
1625; 1910,85-86,96.
molens
- 17e eeuw; 1900,87.
- Roffarts- of Picardiemolen; 1940, 63-66.
- ltaliëmolen en de familie Verzijl; 1942,87-91.
muntvondst; 1952, 46-48.
nachtwacht; lied van de - op oudejaarsmarkt; 1903,
96.

notarissen, Venlose -, 17e-18e eeuw; 1952,40-44,55-58;
1953, 31.

onderwijs
- suppliek van de magistraat over onderwijs in de
wijsbegeerte; 1893, 74-75, 80.
- godsdienstonderwijs, 1676; 1930, 68.
- schoolreglement van de Latijnse School van de
kruisheren, 1733; 1937,44-45.
patriciërsfamilies, 1565-1597; 1927, 8-9; 1933, 64-67.
peperkoeken; 1880, 304.
perkamentmaker Heinrich, 1430; 1880, 288.
pompen; 1940,29-31.
posterijen
- de eerste postwagendienst, 1692; 1941, 60-62.

- inbraak bij postmeester Willem Conraetz, 1794;
1946, 45-46.

prijzen
- van papier, 15e-16e eeuw; 1880,264.
- van rechtsgeleerde werken, 16e eeuw; 1880, 284.
- van bindwerk, 1615; 1880,377.
- stier, kosten van een -, 14e eeuw; 1881,552.
recht
- schandkooi; 1879, 184; 1880, 208.
- brandstichter; 1881, 504.
- strafezel; 1881, 448.
- hoe streng men in de 17e eeuw de schelmen vervolgde; 1893, 70-71.
- trommelslag, afkondiging bij -, 1728; 1908, 14.
- stadsrecht; 1913, 31-32.
- vrouwengratie door huwelijk met een ter dood veroordeelde, 1562; 1914, 80.
- duel in 1751; getuigenverklaring; 1919,63.
- eed op des richters staf, 16e eeuw; 1919, 80.
- vrede tussen V. en Maastricht, 1362; 1930, 18-19.
rozentreder; kermisartiest, 16e eeuw; 1899,92.
schepenzegels; 1882, 639-696 passim, 820; 1883, 856, 880, 884.
Schinkemannetje, stenen beeld; 1879,102; 1880,232; 1954,
41-46.

schoorsteenmantels; 1912, 63; 1913, 87; 1909, 48, 80.
secretarissen van de stad; 1925, 18-20; 1937, 49-52.
Sint Nicolaasbrieven; 1919, 8.
spelen
- flitsboer, kinderspel; 1880,252.
- volksspel beugelen; 1880, 284.
- schietspel, 1442; 1881,492.
stadhuis; 1880, 253-262; 1887, 168; 1896, 5-7, 34.
stempels, 1608, 1839; 1881, 456.
straatjeugd; ordonnantie tegen -, 1788; 1909, 3-4.
straten, poorten en beken
- de Lomstraat; 1888, 90, 103.
- de namen; 1943,48-49.
toneel
- kerkelijke drama's in de middeleeuwen; 1881,
513-514.

- rekest van toneelspelers aan de magistraat, 1775;
1909, 32.

Transcedron (Annunciaten)
- het klooster; 1879, 153-204 passim; 1887, 205-206.
- kapelletje van het klooster, 1631-1632; 1880,240.
- de meesteressen; 1880, 248.
- beleg van V., in 1632 en 1702 uit kronieken van het
klooster; 1880, 330-353; 1942, 17-23.
vagebondenjacht en het gilde der adelborsten, 18e
eeuw; 1058, 79-84.
Valuas
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- processie en het beeld van -; 1879, 38-39.
- de oudste burger van V.; 1887,1191-192.
vastenavond, knokpartij op - te V., 1770; 1936,
68-70.

veldschutten, reglement voor de -, 1739; 1908, 85-86.
vestingwerken
- de Laarpoort; 1880, 334.
- inspectie der vesting in 1388; 1881, 436.
- vijf torens van V., 1385; 1881,548.
- de oudste stads toren te V.; 1881, 572.
- bericht over de opgravingen van stenen kogels;
1886, 8.

- oud kanon; 1904, 31-32.
- rapport over de eigendom van de gebouwen der genie; 1904, 86-87.
- ontmanteling van de vesting, 1868; 1931,10.
vroedmeesters; 1948,11-13,29-30,36-38.
vroedvrouw in vroeger tijden; 1935, 66-67.
vijzels; 1903,92; 1904,32.
wannevlieger, 1651; 1933,70.
weg van Parijs naar Hamburg over V. en Wesel, 18111813; 1909,6-8.
wolven te V., 16e eeuw; 1879, 180.
wolvenjacht, 1557; 1931,68.
zegels
- van V., 14e-18e eeuw; 1880,381,408; 1937, 13-16.
- van het klooster Mariaweide; 1881,462-463.
- van Venlose regeringspersonen; 1905,87-88; 1906,5-88
passim.

- van familiewapens; 1936, 29-30, 44-45.
ziekten
- ziektebordjes op huizen, 16e-17e eeuw; 1880,272.
- onder rundvee, 1757; plakkaat van het Hof van
Gelre; 1895, 82-84.
- epidemieën, 15e-17e eeuw; 1933,70.
- razende honden, middel ter bestrijding, 1754; 1938,
8-9.

zilversmeedkunst
- zilveren beker door V. aan hertog Adolf van Gelre
geschonken, 1452; 1880, 371.
- Venlose monstrans te Langdorp- Wolfsdonk, 1793;
1971, 33-36.

Venne, J.M. van de; in memoriam; 1971,41-44.
VENRAY
- het St. Nicolaasgilde; een oude gildebroeder Frederik Willem Theijmans, over!. 1802; 1879, 119.
- memorie van de schepenen van - over de ambtman van Kessel en verzoeken de gouverneur om
ontslag; 1879, 135-136.
- zegels te Oirlo; 1879, 165-166.
- enige schepennamen, 1460-1744; 1880,363-364.

- schepenzegel van -; 1881,422-423.
- grafsteen in de paterskerk; familie Oudart; 1881,
556.

- grafzerken; 1882,628,641-642,652,660,664,672,688,700;
1892, 22.

- Louis baron de Folleville te -, over!. 1816; 1885,
1121-1123.

- Chronicon te Oostrum; 1888, 42.
- weidegang over Venraysch grondgebied, 16451685; 1888,42.
- oude klokkenmakers; 1888, 87.
- klooster Jerusalem; 1888, 93-95; 1928, 16.
- heerlijkheid Spraland; 1890, 33-34.
- muurschilderingen in de kerk van Merselo; 1890,51.
- of 'Rooy'; 1891,118-119, 123; 1892,9-10,13-14.
- de parochiekerk te - of 'Rooy'; 1891, 187.
- de grote klok; 1891,187-188.
- kunstvoorwerpen; 1891,193-195,197-199; 1892, 1,9,26;
1905, 29-30.

- het H. Kruisaltaar; met grafstenen; 1892, 22.
- geschilderde ramen in het Minderbroedersklooster, 1653; 1893,94-95.
- aantekeningen over Oostrum, 1257-1884; 1895,82.
- privilege aan - van Reinoud IV van Gulik en Gelre, 1407; 1897, 38-39.
- vijf kruisheren van - geboortig; 1897, 53-54, 65-66.
- de Leunsche molen, bestek, 1778; 1897, 81.
- maandagse markt, 1699; 1898,21-22.
- onderhandelingen over het oprichten van een cursus wijsbegeerte en godgeleerdheid bij de Minderbroeders te -, circa 1782; 1898, 41-43.
- tiende van het knollenzaad, 1630; 1898, 44.
- twee Limburgse handschriften; uit - en Maastricht; 1898, 45-46.
- een suppliek aan schout en schepenen in 1671 betreffende catechismusonderricht; 1898, 55-56.
- St. Jozefskapel in de Smakt, 1699-1899; 1899,26-28.
- 17e eeuwse stukken over het klooster te -; 1901,
32-43.

- verdwijnen van gebrandschilderde 18e eeuwse ruiten op de pastorie; 1905, 30.
- gedicht op Franciscus Verblackt, oudste schepen,
17e eeuw; 1909, 13.
- muntslag te -; 1911,48; 1972,27-31; 1975,23-31.
- familie Van Rijswiek te Maashees, Oostrum en
Tienray; 1915, 89-91.
- geschil over het recht van de bijenstand met Overloon, 1548; 1912,25-27.
- pest in 1469; 1918, 80.
- het glasbranden te - tussen 1640-1719; 1919,2-3.
- geldleningen door de Augustinessen van de
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kloosters Jerusalem en Bethlehem (Oostrum),
1760; 1919, 74.
- een oude vuurplaat van het kasteel te Horst, aangebracht in een boerderij te Oostrum; 1922, 77.
- fabricage van strohoeden te -, 1466; 1925, 8.
- Marcelis Kanis, eiser in een geding tegen schepenen
van -, 1604-1605; 1925,7l.
- jeneverstokers betrapt, 1701; 1927,57.
- klooster Bethlehem te Oostrum, 18e eeuw; 1928,53.
- lakenweverij te -, 1553; 1932,68.
- 'De geschiedenis van het klooster Jeruzalem te
Venray' (boekbespr.); 1938,57-58.
- de Venrayse schapenhandel circa 1800-1850; 1947,
34-38.

- genealogie van het geslacht Poeis; 1947, 38-40.
- bij de wederopbouw van Jerusalem; met bijlage:
postincunabelen; 1949, 86-9l.
- onbekend handschrift uit het klooster Jerusalem,
nu te Tongerlo; 1968, 121-122.
- resumé van de muntvondsten in -; 1975, 23-3l.
Verblackt, Franciscus; gedicht op -, oudste schepen
van Venray, 17e eeuw; 1909,13.
Verheyen, Dierick; aanstelling tot secretaris van het
grafelijk gerecht van de Vroenhof te Maastricht,
1600; 1919, 19.
Vermaassen, Pieter - van Venlo, 1764; 1920,42.
Vermaesen, Johan; de kaartspelende blinde organist
van Valkenburg; 1949,97.
Vermont, de; familie te Well; 1909,86-87; 1910,71,7.
Vernède, Jean Scipion; bibliografische gegevens over
de lijkreden, uitgesproken door Johannes Trellont
en -, predikanten te Maastricht, bij de dood van
Willem IV, 1751; 1880,244.
verrekijker, kosten van een -, 1617; 1880,272.
Versteghen, Laurentius, priester van Weert te Etten,
1539; 1928,57.
Verstraeten, Mathijs, 1851-1922, en zijn wandkaart
van Limburg; 1972, 161-186.
Vertreck, Jan; vogelvrij verklaard in het Overkwartier
van Gelre in 1696; 1881, 434.
verversgilde; de leube van het - te Maastricht in 1611
verkocht; 1915, 37, 1920, 45.
Verycken, Eugenius; onbekende 17e eeuwse drukker
van Maastricht; 1942, 84-87.
Verzijl
- familie; en de ltaliemolen te Venlo; 1942, 87-9l.
- Jan; in memoriam; 1967, 33-38.
Veucht, Willem, overl. 1694; 1925,29-33.
Veugen, Elisabeth; 1963, 117-122.
Veuster, Joannes de -, kluizenaar; terrein voor een
kluis gevraagd aan het stadsbestuur van Venlo, cir-

ca 1720; 1924, 4.
Veije-Raineval, familiekroniek de -; 1927, 49-5l.
VIERLINGSBEEK
- extracten uit de doop-, trouw- en sterfregisters
betreffende de familie Bouwens van der Boyen;
1898, 78-79.

- de veerstade -, cijnsroerig aan de heren van WeIl;
1914, 38-40, 44.

Vilvoye, Godfried; aanstelling tot stadhouder van de
grondheerlijkheid Neubourg, 1743; 1901, 25.
VISÉ
- antiphonarium van het collegiaal kapittel van Sint
Hadelindus te -; 1913, 38-39.
- kerkelijke voorwerpen uit - in 1914 naar het provinciaal museum te Maastricht in veiligheid gebracht, in 1921 teruggehaald; 1922, 8.
vissers, jaarlijks geschenk der - te Maastricht, 1440;
1879, 60.

vissersambacht; gelegenheidsgedicht je op het - te
Maastricht, 1763; 1883, 916.
Viva, Charles du -, overl. 1678, entrepeneur de
Maestricht et de la citadelle de Liège; 1954, 9-14.
Vlaamse beweging in Geldern, 1866; 1977, 62-63.
VLAANDEREN, handelsweg Keulen naar
Wijnstraat of Wijngracht, het oost-Limburgse tracé van de middeleeuwse weg; 1973, 175-194.
VLIERMAAL, hof van -; 1881,419.
Vlodrop, van
- Willem -, heer van Well, 1594; verhoren te Venlo
voor de schepenen inzake klachten tegen -; 1879,
166.

- oorkonde van 1527, waarin scheidsrechters beslissen in een geschil tussen Jacob, graaf van Horn, en
Willem -, heer van Ghoor; 1880,262-263.
- familie; circa 1700; 1885,1113-1114.
- Godfried I - und seine Ahnen; 1962, 69-84.
- Willem van -, heer van Obbicht en Papenhoven,
1553; 1900,4.
VLODROP
- schepenzegels; 1879, 162-163.
- zegels te -; 1879, 165-166.
- volksliederen op Vlodrop-station; 1890, 57-58.
- geschiedenis 15e eeuw; 1893,94.
- gemeentewapen; 1919, 57.
- huis de Triest; 1937, 2-6.
VLIJTINGEN
- slag bij Lafelt, 1747; 1883, 852.
- brandschatting, 1524; 1921, l.
VOERENDAAL
- Kunrader bouwsteen; 1889, 118-119, 125-126.
- gemeentewapen; 1896, 93.
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- wijding van de kerk door paus Leo IX, 1049; 1903,
5-6; 1949, 49-53.

- geschiedkundige bijzonderheden; 1910, 61.
- adellijk huis Haren; 1913, 23-24.
- muntvondst; 1919, 7-8.
- oudheidkundige vondst bij de afbraak van een
huis; 1919, 55-56.
- verheffing van het leen Cortenbach, 1654; 1920,
89-90.

- verwoesting van Dalhem, niet - door de Brabanders, 1287; 1921,31.
- het Kunderhuis te Kunrade; 1937, 21-22.
- kasteel Cortenbach; 1944-'45, 2-6, 36.
- politieke gevangenen in kasteel Rivieren; 1946,
22-23.

- Sint Laurentiuskerk; 1949, 59-68.
- opgraving te Kunrade in 1776; 1951, 48.
Voessen; lofdicht op de professie van Maria - in het
begijnhof te Tongeren, 1766; 1909, 71.
Vogel; optreden van de Maastrichtse musicus - te
Rijsel, 1812; 1910,72.
Vogelaer, Carel de -; Maastrichtenaar, 17e eeuw;
1886, 91-92.

Vogels
- familie; 1879, 148; 1908, 88.
- grafsteen in de kerk van Heel; 1901, 94.
- Peregrinus; overl. 1649; 1879, 136, 176.
- studiebeurzen en andere stichtingen van - in de
17e eeuw; 1883, 893-894.
Vogelsanck, familie - te Venlo, 17e eeuw; 1923,59;
1932, 59-60.

volkstelling; uitkomsten van de - in Limburg, 1899,
1909; 1910, 47-48.
Vorst, Eugenius Theodorus van de -, pastoor te
Schin op Geul, overl. 1912; 1912,9-11.
vorsterambt; verzoekschrift voor het - van het Ravensbosch in het land van Valkenburg, 1622; met
ordonnantie; 1909, 93-96.
Vorsterman
- Godefridus; pastoor van Geulle, 1759; 1955,169-174.
- incident - te Urmond in 1734, over een pastoorsbenoeming; 1955, 173-178.
Vrecken, van der
- G.J.A.; primus te Leuven, 1787; 1894,73-75; 1962,
181-190.

- Petrus Ignatius; genealogische gegevens; 1907, 24.
VREREN; aanstelling van Martin Philippet tot veldwachter te - en Heur-le- Tiexhe, 1784; 1908, 32.
Vriendts, Vriendt -; aanstelling tot substituut-schout
van Luikse zijde te Maastricht, 1593; 1907, 38-39;

vroedvrouw
- voorwaarden waarop in 1798 te Bergen een werd aangesteld; 1921, 76.
- 'Verloskunde en kindersterfte in Limburg, folklore, geschiedenis, heden' (boekbespr.); 1930, 43.
- de stadsvroedvrouw in vroeger tijden; 1935, 66-67.
- de eed der Maastrichter vroedvrouwen, 1628; 1975,
44-48.

vrijmetselaarsloges te Maastricht; met naschrift; 1879,
96.

vijzels
- opschriften op mortiers, 16e-17e eeuw; 1881,476.
- uit 1644 van Laurens Steurs, overl. 1676; 1922, 80.

-wWACHTENDONK
- Maarten Schenk van Nydeggen legt de compagnie
ruiters van kapitein Boiss in garnizoen te - en bezwaart het halve ambt met het onderhoud, 1586;
1879, 94-95.

- verpachting van goederen van voormalige
kloosters in het ambt -, 1803; 1898, 14-15.
- huwelijk van Arnold Huyn, heer van Geleen, met
Margaretha van Wittenhorst, vrouwe van Deurne,
te -, 1619; 1933, 35-36.
- huwelijk van Alexander van Vehlen, heer van
Raesfeld, met Alexandrina Maria Huyn van Geleen te -, 1624; 1940, 43.
- 'Von Wachtendonk bis Kevelaer', (boekbespr.);
1979, 18.

Waegen, Philip van der -, schout van de Hof van
Lenculen te Maastricht, 1704; 1920, 43.
Waelderen, J.D. van; koopcontract met A. baron van
Hugenpoth, 1799; 1914, 45.
WAELHEM; een executie te - in 1641; 1884,948.
Waldeck, Georg Frederik graaf van
- gouverneur van Maastricht, grafschrift, 1692;
1884, 1028.

- missiven van - aan de bewoners van de omstreken
van Maastricht en de Landen van Overmaze, 1689;
1879, 78-79.

Waldeck-Pyrmont, Emma van; ontbreken van Limburgse medewerkers in het aan koning en koningin
aangeboden Vaderlandsch album; 1879,69.
wallen; plaggenwal te Sevenum onder het stuifzand;
1932, 44-45.

Wamesius, Jan; beurzenstichting, 1614; 1889,142.
wandtapijten
- afbeeldingen en tekeningen van Gennep en Maastricht door A.F. van der Meulen, overl. 1690, in de

1919, 23-24.
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wandtapijten

gobelins te Parijs; 1893, 4.
- in het stadhuis van Maastricht, 1737, 1738; 1942,
65-73, 73-75.

W ANKUM; studiebeurs van Henricus Gansmald,
pastoor te - bij Venlo, 1638; 1891,150-151; 1938,32.
WANSSUM
- parochie en pastoors sedert 1519; 1879,156.
- bijdragen over de heerlijkheid; 1881,426-470, passim;
1885,1100; 1886,47.

- kleine kroniek, 1700-1785; 1885, 1091-1092.
- de kerk, 18e eeuw; 1892, 25-26.
- de tiende te -; 1892, 30.
- de Sint Lindertskapel te -; 1892, 30-31.
- archief der gemeente; 1892, 53-54.
- pastoors van -, 1242-1897; 1907,90-92.
- schouten der heerlijkheid -, 1677-1798; 1907,
92-94.

- bezittingen van de abdij Altencamp te -; 1922,26.
- watermolen te -; 1922,46.
- Calcarshof; 1922, 80.
- verkoop van het Wanssumer Staeysche veer aan de
heer van WeU, 1601; 1923,8-9.
- muntvondsten; 1952, 46-48.
- een jaarmarkt te -, 14e eeuw; 1965, 122-123.
wapenindustrie te Maastricht; 1879, 32, 1887, 198; 1905,
37-40, 44-45; 1913, 7; 1936, 18-21.

wapens
- aankoop van - door Venlo, 1423; 1881,528,532.
- verbod om - te dragen te Maastricht; 1889, 105-106,
109-111.

- drie vuurroers voor Maastricht, 1572; 1908, 84.
- verordening van de stadhouder aan de magistraat
van Venlo over inlevering van -,1702; 1908,86-87.
- wapenhandel tussen Luik en Maastricht, 1702;
1913, 46-47.

- in- en verkoop van - te Maastricht; 1919, 96.
- Maastrichtse pistool- en geweermakers in buitenlandse steden; 1937, 11.
Wartensieben, van
- familie, circa 1700; 1885,1113-1114.
- Carel Philips; huwt met Johanna Margaretha
Huyssen, 1706; 1885, 1113-1114.
Wassenaar
- testament van Jan Martinus baron van -, kanunnik van St. Servaas, 1781; 1888,1-2.
- doopakte van Clementina van - in de Sint Nicolaaskerk te Maastricht, 1784; 1898, 76.
- zegel van Hendrik van -,landcommandeur der
balie Biessen en commandeur der Biessen te Maastricht, 1692; 1910, 88.
- uitvaart van de proost van St. Servaas, Petrus Rei-

nier baron van - Warmond, 1772; 1889, 151.
WASSENBERG
- een optekening aangaande het formele leenrecht in
het land van -; 1972, 87-95.
- de Roermondse tol van de heer van -; 1975, 33-44.
wederdopers
- te Sittard; 1879, 71-72.
- in het ambt Bom en Millen; 1880, 378-379.
- in het ambt Montfort, 1655; 1880,389.
- te Havert, 17e eeuw; 1881, 485-486.
- te Roermond, 1569 en 1580; 1893,8,9-10; 1938,5-7.
- te Nieuwstadt, 1561; 1913,91-92.
Weert
- Jan van; 1886, 17-18; 1976, 161-166; 1977, 63-64.
- François de; ingenieur, circa 1645; 1889,123.
WEERT
- reis voor de eerste maal naar -, circa 1875; 1879,
55-56.

- uittreksel uit het leenregister van Gelre aangaande
het leen -, 1405-1602; 1880,214-215.
- de drie paardenmarkten van -, 1563; 1880,250.
- 'papenvastenavond' te -, 16e eeuw; 1880,315.
- enige schepennamen, 1460-1744; 1880,363-364.
- een grondgerechtigheid te - en Nederweert; 1880,
395-396.

- Weerter marktrecht; 1880,398.
- twee oorkonden over -, 1541, 1584; 1881,598-599.
- poging der Weertenaren om zich van Gelderland af
te scheiden, 1790; 1883, 913-915.
- Germaanse oudheden; 1884, 960; 1910, 24.
- het hoogaltaar der kerk van -, 1739; 1886, 75.
- het klooster Maria ter Hagen van de reguliere kanunniken te -; 1888, 98-99.
- schrijven van J. Janssens, pastoor, L.L. Janssens,
priester, en J os. Haex, arts te Maarheze, aan de
magistraat te -; 1792; 1893, 14-15.
- oude munt van -, 1566; 1908, 161.
- een onderzoek naar de rechten van koning Philips
11 als hertog van Gelre op -, Wessem, Thorn en
Monnikenland in 1569; 1915, 33-36, 43-45, 52-54.
- leden van het scapulier van Maria, 1650-1657, lijst
voor - en omgeving; 1931, 63-64.
- grafsteentjes in het Minderbroedersklooster; 1933,
47-48.

- grafschriften boven in een toren, 1602; 1937, 9.
- de Aldenborch bij het begin van een nieuwe periode in zijn geschiedenis; 1941,49-54,75-79.
- protestanten te -, 17e eeuw; 1947,5-7.
- sprekende grafstenen in de Sint Martinuskerk;
1947, 80-83.

-

stedelijk museum te -; 1950, 32.
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- verbod tot godsdienstoefeningen in het openbaar
te -, 1796; 1951,43-45.
- schuilkerken in het Weerterbos; 1951, 45-47, 61-63;
1952, 10-11.

- oprichting en reglement van het cremersgilde,
1652; 1954, 49.
- kerkhofkwesties te -, 1784-1787; 1954,89-94.
- paniek in -, 1798; 1954, 97-106.
- bibliotheken te - in beslag genomen, 1797; 1954,
177-184.

- grenskerk-monument; 1956, 53-55.
- de Bocholterbeek en de weg naar -; 1957, 149-150.
- minder bekende facetten in de bestuursgeschiedenis van stad en land van -; verbond tussen de landen van - en Horn; 1957, 161-178; 1958, 13-22, 33-34.
- het hofje van Willem van Heythuysen te - en zijn
stichter; 1958, 73-80.
- bouwt de Sint Martinustoren op; 1959, 127-128.
- gedenksteen van de H. Hieronymus van -; 1959,
156-157.

- de oudste vermelding van -; 1962,65-70.
- Willem Adriaan van Horne en de Van Hornekazerne te -; 1962, 93-95.
- bouwgeschiedenis van de St. Martinuskerk; 1968,
33-50.

- de twee kastelen van -; 1968,97-118.
- het postwezen in het land van -; 1968, 161-176.
- postmeester Coumans; 1969, 55-58.
- hoe - in 1940 en 1944 aan een ramp ontkwam;
1969, 171-180.

- blik op het onderwijs te -, 1e helft 1ge eeuw; 1970,
185-194.

- verslag van de opbouw van de Weerter toren,
1887-1889; 1971, 183-195.
- in 1702; militaire acties en de verwoesting van het
kasteel; 1973,19-27.
- heksenprocessen, 1581; 1973,58-62.
- het ontstaan van de spoorlijn Eindhoven-Weert;
1974, 8-23.

- wegkruisen in het Weerter land; 1975, 114-122.
- de bevolking in 1796; 1976, 63-70.
- drie inwoners van - doodgevroren, 1786; 1976,
104-105.

- de laatste vergeefse pogingen van de gehuchten tot
afscheiding van de stad -; 1978,1-11.
- heeft een nieuw gemeentewapen; 1978, 97-100.
- Vierlandenpunt in het Weerter bos; 1979, 1-5.
- een lofdicht op een Weerter molenaar; 1979,109-114.
- het graf van de graaf van Horne in de St. Martinuskerk; 1979, 178-192.
- een schansreglement uit -; 1981, 177-183.

weerwolven
- te Roermond, 1609; 1879, 14-15.
- vonnis en executie te Maastricht wegens weerwolverij, 1607; 1903,95-96.
wegen
- breedte der - in vorige eeuwen onder de jurisdictie van het Loons hof van Vliermaal, 1635; 1881,
419.

- reglement betr. de reparatie en onderhoud van de
publieke - in het land van Valkenburg; Oostenrijkse partage, 1751; 1887,121-122.
- eerste steenlegging van de rijksweg MaastrichtTongeren, 1804; 1907, 43-44.
- weg van Parijs naar Hamburg over Venlo en Wesel, 1811-1813; 1909,6-8.
- iets over de maten van - en voetpaden in de 17e
eeuw; 1911, 35-36.
- nieuwe weg bij de St. Maartenspoort te Maastricht, 1784; 1918, 39.
- over de breedte van - en voetpaden te Elsloo, 16e
eeuw; 1919, 61-63.
- breedte der - en paden in de landen van Overmaas, 17e eeuw; 1922, 55.
- de heerstraat Maastricht-Aken te Gulpen, 1475;
1925, 17.

- weg van Maastricht naar Aken; missive van de
Staten-Generaal, 1697; 1925,63.
- Romeinse - te Grevenbicht; 1928, 15.
- het Limburgs gedeelte van de romeinse heerbaan
Keulen-Tongeren; 1942, 1-6; 23-29.
- de plaatsnamen aan de Romeinse weg NijmegenTongeren; 1944/45, 40-51.
- de Romeinse weg door Valkenburg in verband met
de ontwikkeling van het grondplan van het stadje;
1950, 9-14.

- de Romeinse weg Maastricht-Heerlen; 1955, 37-44.
- de weg Bocholt-Weert; 1957,149-150.
- overblijfsel van de Romeinse heerbaan aan Keizer
Karelplein 12 te Maastricht; 1958, 177-182.
- Wijnstraat of Wijngracht; het Oost-Limburgs tracé van de middeleeuwse handelsweg KeulenVlaanderen; 1973, 175-194.
weiderechten; accoord tussen die van Echt en Posterholt over de -, 1620; 1926, 19.
Well, Gerrit de - officiaal; 1889, 111; 1928,51-52.
WELL
- zegels te Well-Blitterswijck; 1879,165-166.
- verhoren te Venlo voor de schepenen inzake klachten tegen Willem van Vlodrop, heer van -, 1594;
1879, 166.

- attestatie van het schepengerecht van Wanssum
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over stroperijen van het garnizoen van Venlo te-,
1606; 1884, 952.
- schepenzegels van -; 1884, 1003; 1890, 15.
- geschiedenis; 1885, 1087-1088.
- landgoed de Roodbeek; 1886, 77-78.
- landhoeve de Waai; 1886, 95-96.
- voormalig scholtissenhuis 'de barakken'; 1886,
99-100.

- weefhuis 'op het Sand'; 1886, 100; 1887, 143.
- huis 'het Posthoorn'; 1886, 103-104.
- landhoeven 'op Wis', 'Wisscherhof' en 'de Holl';
1887, 108.

- familie Rubens en Douvens; 1889, 142.
- klokopschriften te -, in de Wellerlooi en Op den
Kamp; 1893,45.
- grafschriften op het kerkhof te -; 1893, 77-80.
- de laatste bezitters van -; 1895, 53-54.
- kasteel te Heyen; 1895, 82.
- kasteel de Stalberg; 1899, 29-32, 33-34.
- het kasteel van -; 1905, 35-36.
- geschiedenis; met lijst van pastoors, 1528-1888;
1907, 73-75.

- verzoekschrift van het jonggezellengilde aan de
heer, 1733; 1910,94-95.
- protest van de schepenbank tegen de voorgenomen
verkoop van het klooster, 1612; 1912,44-45.
- de veerstade te Vierlingsbeek, cijnsroerig aan de
heren van -; memorie; 1914, 38-40, 44.
- hofvaart op Afferden en -, 1553; 1918,96; 1919,8.
- oude huisnamen en uithangborden; 1919, 67.
- familie Smits te Op den Kamp; 1919, 72.
- aantekeningen uit de agenda van Van Eyll over gebeurtenissen en toestanden te - in 1850; 1921,
53-54.

- reparatie van de torenklok van het kasteel, 1784;
1921, 62.

- chronogram te Wellerlooi over de storm van 1921;
1922, 80.

- verkoop van het Wanssumer Staeysche veer aan de
heer van -, 1601; 1923,8-9.
- de schulden van het huis onder de laatste graaf Pas
de Feuquières; 1925, 65-68.
- Anna Maria van den Bergh, weduwe van Bernard
Albert van LimburgStirurn, weldoenster der kerk
van -, 17e eeuw; 1926,55.
- obligatie tot afbetaling van de Franse contributie
door drost en schepenen van de heerlijkheid - en
Bergen, 1668; 1927,44-45.
- altaar van de H. Maagd in de kerk, 1390; 1928, 52.
- herstel van de pastorie, 1781-1782; 1931,64-65.
- een gebedenboek van Elisabeth van Bylandt, gebo-

ren Schenk van Nydeggen, vrouwe van -, circa
1495; 1973, 65-74.
- Cedronshof; 1974, 62-63.
Welter, Henricus; schepen van Venlo, stamvader van
het protestants geslacht -, over!. 1717; 1935,58-60.
Welters
- Adolf; in memoriam; 1970, 137-140.
- Hendrik C.H., overl. 1887; 1940,1-3.
Wely, Daniël van; in memoriam pater -; 1970,139-142.
Werst, van; familie; 1921,52.
Wery, Frederik; goud- en zilversmid; 1960, 85-93.
WESEL; weg van Parijs naar Hamburg over Maastricht, Venlo en -, 1811-1813; 1909,6-8.
Wessem, J.H.L.M. van -, overl. 1940; 1940, 13.
WESSEM
- geschil over de rechtsmacht over Poll en Panheel,
1527; 1880, 262-263.
- waterstanden van de Maas in 1799; 1881,424.
- oorkonde van 1305; 1881,581-582.
- een Guliks leen, 1329; 1882, 648.
- gemeentezegel; 1889, 203.
- een onderzoek naar de rechten van koning Philips
II als hertog van Gelre op Weert, -, Thorn en
Monnikenland in 1569; 1915, 33-36, 43-45, 52-54.
- merkwaardige vondsten te -, vermoedelijk afkomstig uit een oude kerk; 1946, 48.
Westerbeek, Gerard van der -, richter te Velden,
1437; 1907,72.
WESTERLOO; een reis van Garotte bij Berchem
naar -, 1726; 1911,60-63.
Westrum, Johan van; schenking aan de kerk van Holturn, 1586; 1910,6-7.
Wevelinckhoven
- armenstichting van de familie - te Tegelen, 1771;
1883, 848.

- grafsteen van de familie - in het klooster Nazareth, voorheen huize De Munt te Tegelen; 1909,23.
weversambt; contract voor het leren van het - te
Maastricht gesloten, 1659; 1911,59-60.
Wevorden, kwartierstaat van -; 1941, 72-75.
Wickrade
- familie van -, 1431; 1900,28.
- overdracht door Jan van - van zijn bezittingen te
Heerlen aan de hertog van Brabant, 1378; 1948,
85-88.

Wiener, gebroeders -, graveurs; 1892,96.
Wier; 'de opvatting van Johannes - over bezetenheid, hekserij en magie' (boekbespr.); 1961, 188-189.
Wierichs, familie; 1912, 63-64.
Wildt-Duykers, 1748; familie; 1927,51.
Wilgefortis, Sint -, of ontkommernis; 1889, 182-183.
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Wilhelmina, koningin der Nederlanden; gouden jubileum; 1948, 49-50.
Willem I, koning der Nederlanden
- charters van het kapittel van St. Servaas aan - geschonken; 1887,111-112.
- bezoek aan Maastricht, 1819; 1892,93.
- bezoek aan Sittard, 1815; 1881,457; 1912,52-53.
- de Limburgse generaliteitslanden en -; 1922, 1-2.
Willem 111, koning der Nederlanden
- ontbreken van Limburgse medewerkers aan het
aan - en koningin Emma aangeboden Vaderlandsch album; 1879, 69.
Willem I, prins van Oranje
- overtocht over de Maas door - in 1568 en een proces te Rotem; 1885, 1093-1094.
- polemiek over Lodewijk van Nassau en Willem de
Zwijger; 1891, 161-162.
- gravure van - bij een inval in 1572; 1893, 52.
Willem IV, prins van Oranje
- bezoek aan Maastricht; maaltijd op het stadhuis,
1751; 1879,177-178.
- rouw te Maastricht wegens zijn dood, 1751; 1879,
184.

- bibliografische gegevens over de lijkreden uitgesproken door Johannes TreIlont en Jean Scipion
Vernède, predikanten te Maastricht, bij de dood
van -, 1751; 1880,244.
Willem V, prins van Oranje; lofdicht op de geboorte
van -; 1899, 59.
Willemsen, Jan; wederdoper te Roermond, over!.
1580; 1938-5-7.
Willibrordus, Heilige
- de Sint Willibrorduskapel te Geysteren; 1896, 81-84.
- Willibrordus- en Servatiusputten; 1900, 34-36.
WILNIS, klokinschrift te -; 1879, 60.
Wilroyen, Reynier van; aangesteld tot schepen van
Maastricht, 1506; 1906, 33.
Win, J.Th.H. de; erelid van LGOG; 1981,57.
WINDSOR CASTLE, Maastricht Garden at -; a
souvenir of the siege of Maastricht, 1673; 1961,
139-148.

'windwijzers op Limburgse kastelen' (boekbespr.);
1961, 187.

winter; einde van de -; Waalse spreuk; 1886,47.
Winthuysen, familie - te Maaseik; 1886, 28.
Wintraecken, P.B.; uit het dagboek van - betreffende Obbicht en Papenhoven, 1768-1793; 1904, 30-3L
Wittem, van
- Alveradis -, 15e eeuw; 1939, 60.
- Frederik; drost van het land van Valkenburg,
1453; 1907,72.

- Johan; accoord met de commanderij te Mechelen,
1406; 1924, 15-16.
- Margaretha; over!. 1627, echtgen. van graaf Hendrik van den Bergh, gouverneur van het Over kwartier; haar graf in de Minderbroederskerk te Roermond; 1905,96.
WITTEM
- limieten van de voormalige rijksheerlijkheid, 1367;
1879, 31-32.

- la seigneurie de -, 1795; 1882, 698-699.
- archeologische wandeling door Mechelen en
1884,1017-1018, 1025-1026.

- gemeentewapen; 1897, 17.
- verpachting van de vrij heerlij kheid, 1672; 1898,
93-95.

- leenverheffing van -, 1605; 1899,44.
- stichtingsakte van het klooster der Capucijners,
1733; 1909, 15-16.
- altaarstuk uit de kloosterkerk van -, 1742; 1920,
46,47.

- drossaarden van het graafschap, 1577-1604; 1921,
63.

- de buurtschap Partij- Wittem; 1922, 51-52.
- termijn te -, 18e eeuw; 1922, 81-82.
- zeer begeerd ambt; drostambt in de heerlijkheid
-, 1636; 1922, 89-90.
- twee verzoekschriften betreffende beloning voor
verrichte werkzaamheden; 1922, 93-94; 1923, 9.
- het Wittemse 'costumen-'boek; 1923, 5-6, 1924, 16.
- de hof Groeneweg te Nijswiller; 1923, 61-64.
- een en ander over -; 1923, 80-81; 1924, 12.
- afbeeldingen van - in het stadsarchief van Aken,
18e eeuw; 1924, 7.
- rectors van Nijswiller, 12e-18e eeuw; 1924,31-33.
- 'de adelijcke sale (ende hove) tot Eysch'; 1924,33.
- Joachim Ignatius van Isfort, drossaard van het
graafschap -, 18e eeuw; 1924, 47; 1925,43.
- uit Wittems verleden; lijst van de pastoors; 1924,
54-58, 65-68.

- de kerkbouw te Eys, 18e eeuw; 1925,4-5.
- beneficianten te Eys, 1521-1625; 1928, IS.
- sluitingsuur te -, verordening, 1697; 1929,8.
- admodiatie te -, 1652; 1929,25-26.
- 'haefstoot' te -; 1929, 61-62.
- het protestantisme te -; 1930,25-27.
- slot- en huiskapellen; 1931, 19-20.
- emigrés te -, 1792; 1931,34.
- loterij verboden te -, 1792; 1931, 35.
- soldatenwerving te -, 17e-18e eeuw; 1931,37-39.
- huize Nijswiller; 1931, SI.
- onveilige tijden in het graafschap -, verordening,
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1793; 1932, 30, 1934, 12.
- laathoven te -; 1933, 9-10.
- de leenhoeve Goedenraad te Eys; 1933, 25-26.
- geconfisceerd, 1568; 1934,42.
- schepenen van Eys in 1451; 1934, 42.
- 'Het redemptoristen klooster te Wittem' (boekbespr.); 1937, 12.
- het 'Wienhoes' te -; 1939, 68-69.
- de muurschilderingen en kruisweg (van Aad de
Haas) in Wahlwiller; 1947, 93.
- de territoriale ontwikkeling van de heerlijkheid -;
1965, 23-30.

- bewoningspatronen in Eys; 1976, 119-138.
Wittenhorst, van
- de grafzerk van jonker Jan van -, over!. 1569, in
de kerk te Horst; 1900, 57-58.
- huwelijk van Arnold Huyn, heer van Geleen, met
Margaretha van -, vrouwe van Deurne, te Wachtendonk, 1619; 1933, 35-36.
- wapen van Willem Vincent van -; 1925, 60.
WOENSEL; 'het oude dekenaat -' (boekbespr.);
1970, 31-32.

WOERINGEN, slag van -; een nieuwe 'nationale'
feestdag, 5 juni 1288; 1954, 95-96.
Woestenraedt, Philip Joseph graaf van -; grafmonument te Regensburg; 1883, 897-898.
Wolters, Mathias Joseph -; waterstaatkundige en
historieschrijver , overl. 1859; 1960, 101110.

wolven
- te Venlo, 16e eeuw; 1879, 180.
- in het ambt Montfort, 1579-1600; 1881,558.
- te Gulpen, 1775/76; 1920,72.
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