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Korte inhoud:

Het familiearchief De Bellefroid is in 1941 door bemiddeling van Mr. L. van der Poel Hiddingh

door de heer A. van Barneveld van Mathena te Velp aan het Genootschap geschonken. Het

betrof 2 portefeuilles en charters (Zie De Nederlandsche Leeuw 1941, k. 464; Register van

door het KNGGW ontvangen familiearchieven, deel I, p. 31).

A. van Barneveld van Mathena is vermoedelijk identiek zijn met August Henri Jacobus

van Barneveld, kleinzoon van Jacobus van Barneveld (1805-1879) en Jkvr. Isabelle Henriette

Louise de Bellefroid (1806-1877). Met haar stierf de Nederlandse adellijke tak van het

geslacht uit, die in 1829 in de Nederlandse adel verheven was. In België leeft de familie

voort.

Een van de samenstellers van het archief is vermoedelijk Jhr. Joannes Baptista

Robertus de Bellefroid (1793-1872), omdat naast (afschriften van) akten betreffende

voorouders, er correspondentie van hem bewaard is in het archief.

Evt. achtergrondinformatie: Zie voor de familie De Bellefroid:

 De Bellefroid, Nederland's Adelsboek 38 (1940), 170-173.

 Marc de Bellefroid d'Oudemont, Chronique de la famille de Belllefroid d'Oudoumont du

XVc au XXc siècle (Embourg 2010).

 Arend Jan Reijers, Deelnemers aan '1812' begraven in Zutphen. (Familie de Bellefroid in

Zutphen), webpublicatie 2012.
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Familienamen in collectie: (Saulcy) de Bellefroid, de Bellefroid d'Oudoumont, Belfroid,

Buc(k)inx, Cluts, Moers, Rampen, Rupkens, Turbet van Eynenburg, Van Westerholt.

Omvang: 2 dozen (0.25m)

Doos 1:

N.B.: De ontbrekende nummers werden niet aangetroffen.

1.Répertoire généalogique met inliggend supplement, begin 19e eeuw.

N.B.: Dit repertorium bevat chronologisch gerangschikte aantekeningen uit

verscheidene archieven betreffende leden van het geslacht De Bellefroid over de

jaren 1263-1810.

2. Genealogie van het geslacht Saulcy de Bellefroid, begin 19e eeuw

2* fragmentgenealogie van het geslacht de Saulcy de Bellefroid met uitwerking van de tak

Horn, 19e eeuw

3. Genealogie van het geslacht de Saulcy de Bellefroid met aantekeningen en bewijsstukken,

1e helft 19e eeuw.

4. Genealogie van de heren van Beffroy 1794.

5. Vervolg op een niet aanwezige genealogie van het geslacht de Bellefroid en hun vrouwen

met de ouders van deze, begin 19e eeuw.

6. Memorie betreffende de genealogie en wapens van het geslacht de Saulcy de Bellefroid in

viervoud met supplement en resumé der bewijzen tot staving van de genealogie in triplo en

“observations générale in duplo, begin 19e eeuw.

7. Adelsbul waarbij Koning Willem I Philippe Jacques de Bellefroid in de adelstand verheft

1829, 1 charter in blikken doos, met grootzegel in rode was. [Zie ook Doos 2]

8??

9. Notariële uittreksels van documenten uit het bezit van Louis Joseph Frederick Auguste en

Jean Charles François Felix de Bellefroid d’Oudoumont en op hun verzoek wegens

genealogische gegevens die zij bevatten, vervaardigd 1822.
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10. Afschrift van het afschrift d.d. 1765 van de genealogie de Belfroy in 1668 aan

monseigneur de Caumartin intendant van Champagne overgeleverd 1823 met bijbehorende

brieven d.d. 1781, 1787 resp. van Van Weede aan mr. De Bellefroid d’Oudoumont te St.

Marguerite bij Luik en van de markies de Belfroy aan zijn “neef”.

11. afschrift van het codicil dd 1609 gemaakt door Guilliam van Bellefroy 1822.

11* afschrift van het testament d.d. 1609 van Willem Belfroid 1822.

12?

13. Afschriften van aktes van belening en verklaringen inzake beleningen 1370-1558, 1822-

1823.

14. Kwartieren van Robert de Bellefroid en Margarita Rupkens naar het origineel in zeker

wapenschrift d.d. 1611 van Philipp Posoin 1822.

15. Certificaat van de burgemeester van Tongeren dat Philippe Jacques de Bellefroid

woonachtig te Wehl zoon is van wijlen Philippe Jean Xavier de Bellefroid, geboortig uit een

oud adellijk geachte familie, geregistreerd 1822, met afschrift ten verzoeke van Joannes

Baptista Robertus de Bellefroid, gecollationeerd.

16. Afschriften van doopakten van resp. Robertus (1 januari 1629), Philippus Johannes

Baptista (9 september 1661), Robertus Dominicus (1 september 1683, Philippus Johannes

Xaverius 94 december 1724), Philippus Jacobus (6 oktober 1762 en Johannes Baptista

Burchardus (31 december 1790).

17. Akte, waarbij Robert Theodore de Bellefroid, adcocaat, tot lid van de raad van Tongeren

wordt benoemd, 1814.

18. Afschrift van de akte d.d. 1729, waarbij Robertus Bellefroid aan Catharina Snievarts een

bunder akkerland onder Horn opdraagt, 18e eeuw.

19. Verklaringen resp. van burgemeester en schepenen van Tongeren van notaris Dieudonné

te Verlaine ten verzoeke van (J.B.) Robert de Bellefroid betreffende het wapen der familie de

Bellefroid zoals zich dat bevond op een steen in de in 1825 gesloopte Luikse Poort,

betreffende grafstenen van leden van zijn geslacht in de kerk van Verlaine 1827.

20?

21.Afschrift van een brief dd. 1778 geschreven door de genealoog de Mee in Luik aan de

markies de Beffroy bevattende gegevens betreffende zijn geslacht, 18e eeuw.
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22. Akte waarbij Joannes Hermannus van Stockhem, kanunnik en aartsdiaken van Brabant in

de kerk van Luik aan de dienstdoende priester in de kerk van Verlaine toestaat om Matthias

de Bellefroid en Agnes Florkin in het huwelijk te verbinden 1698, met op de plek opgedrukt

zegel van de oorkonde.

N.B. met de aantekening dat het huwelijk de 7e februari in de kapel van de heilige Julianus is

voltrokken.

23. Doodsbericht van Reinier Joseph Turbet van Eynenburg, overleden te Aken 11 mei 1806,

oud 87 jaar.

24. Kwitantie voor Matthias de Bellefroid d’Oudoumont van de door hem te Namen, namens

de inwoners van Verlaine betaalde 45 pond wegens “contribution et confiscation” 1692.

25. Klad aantekeningen van genealogisch en heraldische aard betreffende het geslacht de

Bellefroid, begin 19e eeuw.

26. Bericht van de gouverneur van de provincie Luik aan de heer De Bellefroid d’Oudoumont

te Verlaine dat hij gekozen is tot “electeur”van het district Bodegnee voor de benoeming van

een lid van de staten van de provincie Luik 1819.

27. Bericht van de “commissaire de gouvernement”van het departement Van de Oudte? Aan

de heer de Bellefroid te Verlaine, dat hij is benoemd tot kapitein van de “milice rurale”van

de kring Huy 1814

28. Akte van ratificatie der dagvaardigingen door Oger de Bellefroid d’Oudoumont inzake

een proces contra Libert Delaveuse, 1758.

29. Uittreksel uit het “registre de la noblesse” inzake de belasting, die betaald moet worden

van de toren en huis “de rogere”en 3 bunder lands, 17e eeuw.

30. Bericht van de sous-intendant van het arrondisement Huy aan de heer de Bellefroid

d’Oudoumont landeigenaar te Verlaine, dat hij 14 augustus 1815 te Huy de vergadering der

notabelen moet bijwonen, waar gestemd zal worden over het voorstel voor de grondwet

1815.

31 Rondschrijven van de “bailli”Jacques, “syndic de l’Etat de la Noblesse, waarin hij

aanbeveelt, de taxe-noble aan de heer de Bellefroid d’Oudoumont, tresorier-general van de

“Etat de la noblesse”in Luik en Looz te betalen, 1792, gedrukt.
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32. Afschrift van de notariële verklaring d.d. 1785, ten verzoeke van Hubert Frederick de

Bellefroid d’Oudoumont, tresorier van de “Etat de la Noblesse” in Luik gegeven betreffende

grafstenen in de kerk van Verlaine van leden van zijn geslacht, tevens inhoudende dat

gezegde familie steeds heeft behoord en behoort tot de zeer aanzienlijke 18e eeuw.

33. Uittreksel uit het doopboek van de RK gemeente in Goor betreffende de doopakte d.d. 5

november 1788 van Jacobus Philippus de Bellefroid , zoon van Philippus en Isabella Elisabeth

Joanna van Westerholt met aantekening d.d. 1803.

34. Akte waarbij François Charles bisschop en vorst van Luik enz. Philippe de Belfroid

aanstelt tot raad in zijn Rekenkamer, welk ambt vaceert door de dood van Thomas Hyacithe

van Buel d’Outreloux 1773, met opgedrukt zegel van de bisschop in rode was onder

papierknipsel.

35. Akte waarbij Emeric Joseph aartsbisschop van Mainz enz. Philipp de Bellefroid aanstelt

tot zijn raad 1772, met opgedrukt zegel van de bisschoppelijke kanselarij in rode was onder

papieren.

36. Afschrift van het testament van Willem Belfroid 28 mei 1609 2 stukken

37. Afschrift van de akte van deling 1657 van de goederen van Robert Belfroid en Ida

Rampen ca 1657.

38. Afschrift van de huwelijkse voorwaarden d.d. 19 oktober 1682 tussen Philippus Johannes

Baptista Belfroid en Anna Catharina Cluts.

39. Notarieel afschrift van de akte van deling dd. 1671 van de goederen nagelaten door

Philippe Belfroid en zijn echtgenote Catharina Moers ca 1671.

40. Notarieel afschrift van het codicil d.d. 1609 gemaakt door Guillaume van Bellefroid ca

1609, 2 stukken.

41. Akte van deling tussen de erfgenamen van Robert de Bellefroid en Maria Buckinx 1695.

42. Genealogische tabel ten bewijze van de dubbele alliantie tussen de huizen Montmorency

en Beffroy, 18e eeuw.

43. Notarieel uittreksel uit een handschrift van Adrien de Veteri Busco, monnik van St.

Laurent bij Luik, bevattende bijzonderheden over Guillaume de Bellefroid uit de jaren 1458

en 1460, 1827.
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44. Akte, waarbij Lambert Rouveroy, kapitein van Warfusée wonende te Oudoumont, de

heren André Melchior, Guillaume en Matthias Bellefroid machtigt om voor hem op te

treden, inzake het proces dat hij tegen de heer Le Rond voert voor het hof te Warfusée en

voor schepenen van Luik, 1686.

45?

46?

47. Afschriften van huwelijkse voorwaarden van 1433 en van 1661 resp. van Wilheame de

Saulci en Katherine de Vorous en van Anne Bellefroid en Lambert de Roveroy, 1822.

48?

49?

50. Uittreksel uit het “meyr ende laetengerichtregister”van de hof Bellefroid van de akte d.d.

2 april 1729 waarbij kinderen en kleinkinderen van wijlen heer Gisbert Snieuwaerts, zijn 1e

vrouw Gertrudis Baerts en zijn 2e vrouw Maria Bellens aan Robert Bellefroid een bunder

akkerland in Horn opdragen, 1729.

51. Uittreksel uit de geschiedenis van het klooster St. Laurent bij Luik van Marlene et Durand

tome 4, pagina 1236-1237, waarmelding wordt gemaakt van Guillaume de Bellafre, schepen

van Luik, 19e eeuw.

52. Afstammingstabellen van Philippus Jacobus en Johannes Baptista Robertus de Bellefroid

in opgaande mannelijke lijn. Met lijst van de afstammelingen van het echtpaar van Lintelo

tot Eese en van Recchede en met tabel van de 16 kwartieren van de kinderen van Arnold

Willem Timan van Lintelo en Elisabeth Louise des Villates, begin 19e eeuw.

53?

54. Genealogische tabellen van de afstammelingen van Willem de Bellefroid en Marguerite

Rupkens, met bijbehorende stukken, 19e eeuw. N.B. de tabellen zijn blijkens een

aantekening d.d. 1822 een afschrift van een stuk, toebehorend aan de heer Rubens te

Tongeren.

55. Briefwisseling tussen de heren R. de Bellefroid te Haarlem en J.B.R. de Bellefroid te Wehl

over door eerstgenoemde vermeende verwantschap, 1850.

56,57,58
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59. Uittreksel uit de akte van deling d.d. 15 november 1657 gemaakt tussen de kinderen en

kindskinderen van Robert Bellefroid en Ida Rampen, 1822.

60. Afschrift van een deel van het testament van Jehan de Bellefroid te Verlaine, vader van

Willaume en Jehan de Bellefroid 1822 (datum onleesbaar).

61. Afschriften uit een register bevattende akten betreffende de goederen van mr. Hubert

Frederick de Bellefroid d’Oudoumont, beginnende 15 juli 1763 en wel van de doopakten van

Matthias de Bellefroid 5 juni 1662, Matthias Ogerius, 25 februari 1703, Maria Catharina

Ludgardis de Loncin 6 oktober 1698, Hubert Frederic de B, 4 november 1731, Marie Therese

Sibylle Turbet, 31 mei 1748, Louis Joseph Frederic Auguste de B, 17 juni 1784, Joannes

Carolus Franciscus Felix de B. 12 juli 1788.

62. Briefwisseling tussen F de Bellefroid d’Oudoumont te Luik en R. de Bellefroid te Wehl

betreffende genealogische bescheiden 1849-1850.

63. Memorie betreffende het leen Bellefroid, begin 19e eeuw.

64. Proeve van de tekst van het armorial du Royaume des Pays Bas voor de dictionaire

généalogique et héraldique des familles nobles de la Belgique, i.v. met de Bellefroid, met

bijbehorende correspondentie, 1844-1846.

65. Stukken betreffende de verheffing in de Nederlandse adelstand van Philippe Jacques en

Jean Charles François Felix de Bellefroid 1828-1830.

66. Brief aan chevalier J. de Neufforge te Brussel aan J.B.R. de Bellefroid te Antwerpen als

begeleidbrief van aan deze afgezonden afleveringen van het Armorial met concept-brief van

de geadresseerde 1826.

67. Brief aan madame de Belfroyd d’Oudoumont te Luik van haar zuster de Han, o.a.

vermeldende dat M de Belfroy zich voor Inlichtingen omtrent zijn geslacht moet wenden tot

M du Breuil in Charteville 22 juli 1789.

68. Afschrift betreffende de transportakte d.d. 1555 februari 9 voor schepenen van Luik

verleden van 2/3 var 42 roeden grond in Amay door Antonie de Jemine aan Gerard delle

Vaulx te Seraing en door de laatste wederom aan Pierre delle Bellefroid overgedragen 16e

eeuw.

69. Mandaten van de officiaal van Luik om voor hem te citeren Urbanus de Verlaine

echtgenoot van Maria Navea weduwe van Matthias de Bellefroid en Maria Navea in de zaak
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van heer Guillaume de Bellefroid tegen hen over de achterstand van verscheidene hem door

genoemde personen verschuldigde renten in spelt en geld hem aangekomen door de

afstand van zijn broeder Joannes de Bellefroid en bij testament van Philippe de Bellefroid en

diens echtgenote Catherine Sauvage. 1615-1616.

70. Bevestiging van het testament d.d. 1629 augustus 31 van de heer Guillaume de Bellefroid

del Tour te Verlaine en zijn echtgenote Gertrud de Bellefroid, door het hof te Warfuséee

1632.

Doos 2:

De Bellefroid d’Oudomont.

- (geen nummer) adelsbul, waarbij Koning Willem I Philippe Jacques de Bellefroid in de

adelstand verheft, 1829, Met bijbehorende correspondentie en bewijsstukken 1822-1830.

[Zie ook Doos 1, nr. 7]


