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Bijlage 1 bij Jespers, Brammertz & Gilman

Families Brammertz, Gilman, Gregoire
met genealogische bronnen

De gegevens tot 1798 zijn afkomstig uit de doop-, trouw- en begraafboeken van de parochie
St. Stephan van Kornelimünster (K.). Deze zijn geraadpleegd uit de kopieën van het bestand
van het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland te Brühl, met behulp van
Edition Brühl nr. 200. De getallen verwijzen naar de pagina in het desbetreffende boek. Bij
een aantal (voor ons onderzoek minder belangrijke) personen is alleen een jaartal zonder
specificatie aangegeven. Hierna volgt eerst een opsomming van de boeken met hun
inventarisnummers.
Taufen 1644-1655, BA 1314
1662-1677, BA 1315
1677-1689, BA 1316
1689-1697, BA 1317
1698-1709, BA 1318
1709-1718, BA 1319
1719-1731, BA 1320
1731-1747, BA 1321
1747-1766, BA 1322
1766-1789, BA 1323
Heiraten
1698-1744, BA 1325
1744-1780, BA 1326
1780-1798, BA 1327
Sterben
1601-1663, BA 1328
1644-1697, BA 1329
1698-1741, BA 1330
1741-1780, BA 1331
1780-1798, BA 1332
Een paar gegevens van na 1798 zijn afkomstig uit de Decennal-Tabellen des Bürgermeisters
Cornely Münster, geraadpleegd in het Stadtarchiv Aachen.
Alexander W. Gillman heeft eind negentiende eeuw onderzoek gedaan naar de
Gil(l)mans, en wel in Engeland, de Verenigde Staten en België. Hoofdstuk XIV van zijn boek
behandelt de Belgische Gilmans, die in de vijftiend en zestiende eeuw in en rond Luik
geconcentreerd zijn en zich daarna verspreiden over het land en opklimmen tot de adel. Bij de
Luikse families van omstreeks 1700 die hij opsomt, komt geen Laurent voor. Alexander W.
Gillman, Searches into the history of the Gillman and Gilman family,London: Elliot Stock,
1895 (https://archive.org/details/searchesintohist02gill/page/n9).
De doopboeken van Luik zijn digitaal toegankelijk via www.arch.be en
https://search.arch.be. Alle doop-, trouw- en begraafboeken van de ruim veertig parochies uit
de tijd van het Ancien Régime zijn gedigitaliseerd, evenals een serie registers hierop die in de
negentiende eeuw zijn geschreven. Ik heb gezocht naar een Laurent Gilman die gedoopt kan
zijn in de tweede helft van de zeventiende eeuw in een parochiekerk van Luik. In de registers
is er geen enkele te vinden. Ik heb ook gericht enkele doopboeken doorgenomen, maar dit
leverde evenmin iets op. R. van der Made noemt in zijn artikel Gilmans in de parochies St.Martin en Ile en Notre Dame aux Fonts, maar die boeken leveren geen aanknopingspunt.
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Maar van enkele parochies zijn de doopboeken uit deze periode niet bewaard, zoals van de
St.-Pholien en Ste.-Aldegonde. Het oudste doopboek van St.-Nicolas Outremeuse begint pas
in 1692. Bij de doop van het eerste kind van Laurent Gilman was een Jean Gilman peter,
misschien Laurents vader. In enkele parochies woonden echtparen waarvan de man Jean
heette en waarvan kinderen gedoopt zijn. Maar nergens is een Laurent te vinden. Ook niet in
de personenaktes van search.arch.be.

1. Brammertz, Albert
begraven 11-6-1649 (21), “Schreinermacher”
gehuwd met Gierdt (Gertrud) Mohr, die is overleden in 1675
van dit echtpaar is één zoon begraven in 1633 en
een dochter gedoopt in 1647, maar het oudst bewaarde doopboek begint pas in 1644; zij
kunnen meer kinderen gehad hebben
o.a. Barbara in 1640 (uit verdwenen doopboek)

2. Brammertz, Joannes Jacob
gedoopt 5-6-1668 (234), zoon van Joannes B. (overl. 1692) en Anna (Loeven, overl. 1724)
overleden 12-3-1729 (165)
de relatie van deze J.J. B. met Albert B. (1) valt niet te achterhalen bij gebrek aan archivalia;
hij was gehuwd met Elisabeth Wolff, zij is niet gedoopt in K., hun huwelijk is niet vastgelegd
in K. (oudste trouwboek begint in 1698); zij is begraven in 1747
uit dit huwelijk kwamen vier dochters voort:
- (1) Anna Gertrud, 1696
3. (2) Maria Elisabeth
gedoopt 21-5-1697 (186)
begraven 5-7-1764 (122)
-

(3) Anna Catharina, 1699
(4) Maria Therese, 1702, na een maand overleden

4. Brammertz, Adamus
gedoopt 25-1-1671 (305), zoon van Joannes B. en Anna N.N.,
begraven in de kerk van Zinsig op 31-8-1751, wat is opgetekend in het begraafboek van K.
(44), met de vermelding: kruisheer, professus Aquensis, 81 jaar oud, deservitor van Busbach
5. In 1757 is begraven Joannes Theodorus Brammertz, kruisheer en jubilaris (= heeft
gouden priesterfeest gevierd); roepnaam waarschijnlijk Theodor; zijn zus Rosa erfde
geld van hem, zij was zuster in een klooster in Maastricht, zie na 6 (akten familie
Brammertz)
6. In 1780 is begraven Joannes Henricus Brammertz, kruisheer en pastoor van K.,
roepnaam Heinrich of Henry (akten familie Br.); hij was vermogend
De familie Brammertz was tamelijk uitgebreid en verwant met veel andere families. In het
Stadtarchiv Aachen berust een Ehemaliges ‘Depositum Gemeindearchiv Kornelimünster’.
Hierin bevindt zich een dossier VI.B met mappen met aktes over de familie Brammertz, o.a.
van Steinhauermeister Adam Brammertz en Empfanger Brammertz.
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7. Huwelijk van Laurentius Gilman met Gertrudis Nobis, 30 april 1711 (72), met
dispensatie (omdat de bruid uit Buschoven kwam), met als getuige Joannes Jacobus
Brammertz
8. Gertrudis Nobis
begraven 14-3-1712 (73)
9. Huwelijk van Laurentz Gilman Witwer en Maria Elisabeth Brammerts (= 3), op 1-21714 (90), met als getuigen Jean Souquet en Maria Catharina Otten
Laurentius Gilman is begraven 27-7-1740 (234) [in Aken?]
Hun dertien kinderen zijn de volgende (nr. 10-22):
10. Joannes Theodorus, roepnaam Theodor
gedoopt 1-3-1715 (149)
begraven 1-10-1789 (41), ongehuwd (adolescens)
peter o.a. Jean Gilman
11. Hyacinthus Adamus
gedoopt 31-8-1716 (192) met abt van de abdij als doopgetuige
vermoedelijk jong gestorven (geen enkele verdere vermelding, tien jaar later opnieuw een
kind met de eerste voornaam)
12. Joannes Jacob, roepnaam Jacob
gedoopt 9-2-1719 (3)
begraven 22-3-1740 (232), ongehuwd (Junggesell)
13. Anna Maria Josephina, roepnaam Josepha
gedoopt 26-1721 (38)
gehuwd in 1751 met Laurenz Mefferdatis uit Aken, met als getuige de abt van de abdij K.
Josepha is begraven 13-1-1763 (110)
Mefferdatis is in 1764 in K. hertrouwd en is overleden in 1778 in K.
14. Anna Maria Theresia, roepnaam Therese
gedoopt 1722
komt in 1778 nog als doopgetuige voor, verder niet
15. Antonius Adamus Wilhelmus, roepnaam Anton
gedoopt 27-4-1724 (97)
komt in 1757 nog als doopgetuige voor, verder niet
16. Hyacinthus Benedictus Everardus
gedoopt 16-5-1726 (142)
vermoedelijk jong gestorven (geen verdere vermelding)
17. Ægidius
gedoopt 25-5-1728 (192)
gehuwd in 1767 met Maria Sybilla Sous uit K. (geboren 1740, overleden 1793)
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Aegidius is begraven op 29-9-1784 (19)
uit dit huwelijk zijn acht kinderen gedoopt in K. tussen 1767 en 1783
18. Christophorus Joachim, roepnaam Christoph
gedoopt 13-1-1730 (236)
komt in 1777 nog voor als doopgetuige
is ongehuwd gebleven, was arts van beroep, volgens overlijdensakte van 17-2-1820
(negentig jaar oud)
19. Carolus Ludovicus Maria
gedoopt 2-5-1732 (32)
nog doopgetuige in 1745, misschien in 1778 nog (een priester met de naam Carl)
20. Rosa Dominica
gedoopt 1734, doopgetuige o.a. Franz Zanders, organist van de abdij van K.
gehuwd rond 1755, niet in K. geregistreerd
een kind van haar gedoopt in 1757
overleden 1805 in K.
21. Maria Christina
gedoopt 1736
gehuwd rond 1764 (niet in K. geregistreerd) met Lothar Franz Barth
uit dit huwelijk zijn 7 kinderen gedoopt in K. tussen 1765 en 1777
overleden in 1805 in K.
22. Carolus Antonius Leopoldus
gedoopt 1739
mogelijk priester geworden en doopgetuige in 1778 (Carl)

a. Doop van Christophorus, zoon van Andreas Gregoire en Margaretha Francken, op 304-1721 (= 1721/41/3), getuigen zijn Christophorus Wiens en Anna Margaretha
Bertrams
b. Er is nog een doop van een kind van een Andreas Gregoire (meisje Maria Catharina,
4-2-1731), maar de moeder heet Maria Braun; als deze moeder in 1736 wordt
begraven, heet haar man Andreas Gregori, uit Schleckheim; deze echtgenoot komt in
1757 nog een keer voor als vader van een bruidegom (Gilles Gregori)
c. Na 1750 komt een uitgebreide familie Gregorius voor
In de omgeving kwam de familie Gregori vaker voor.

