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Generaties 
Generatie I ...................................................................................................................................................................................................................... 1 

(0)I JENNEKEN ANDRIESSEN ................................................................................................................................................................................. 1 
 
Legenda: 
Vet paars: vrouwelijk nakomelingen tot op de huidige dag, of zelf in leven per 31 december 2012. 
Vet rood: volwassen of gehuwde vrouwen van wie niet bekend is of zij vrouwelijke nakomelingen hebben per 31 de-

cember 2012, dan wel nog in leven zijn per 31 december 2012. 
Vet rood: meisjes van wie niet duidelijk is of zij volwassen geworden zijn (21 jaar oud) of gehuwd of moeder. 
Vette zwarte nummers in kleiner lettertype: volwassen of getrouwde vrouwen zonder vrouwelijkee nakomelingen per 31 

december 2012 of niet meer in leven per 31 december 2012. 
Grijze print in kleiner lettertype: mannelijke nakomelingen, of jong overleden vrouwelijke. 
 
Generatie I 
(0)I JENNEKEN ANDRIESSEN was gehuwd met JACOB PETER MARTENS, zoon van PETER MAR-

TENS. Jacob was eerder gehuwd met JENNEKEN PETER JAN JOOSTEN, dochter van PETER JAN JOOSTEN 
en CATHARINA FRANS DIERCX. V-RA 13 fol. 253v d.d. 2-4-1670: testament van Jacop Peters, die ziek is, en 
zijn (2e) echtgenote Jenneken Andriessen: de goederen gekomen van Jenneken Peters vermaken zij aan de 3 
voorkinderen van Jacop Peters verwekt bij Jenneken Peters. De voorzoon Aert Jacobs krijgt het weefgetouw. 
V-RA 14 fol. 147r d.d. 26-2-1674: momberrekening van Jan Peters als voogd en Geraert Dierck Beckers als toe-
ziend voogd van de onmondige voorkinderen van Jacop Peters verwekt bij diens 1e echtg. Jenneken Peters: Aert 
Jacobs (overleden 1672), Lijsken Jacobs en Maeijken Jacobs. V-RA 14 fol. 198r d.d. 12-8-1675: momberreke-
ning van Jan Peters van de Morselaer als voogd en Adriaen Aert Lambers als toeziend voogd van de onmondige 
nakinderen van Jacop Peters: Jan Jacop Peters, Andries Jacop Peters, Anna Jacop Peters en Perijna Jacop 
Peters. V-RA 16 fol. 126r d.d. 20-4-1693: Peter Aerts als man van Elisabeth Jacobs en Jacop Adams van Mispe-
len weduwnaar van Maria Jacobs dragen in ruil over aan Adriaen Eliens een Huijsje met 36 roe hof t.p.g. de 
Cruijsstraet, te Zeelst, en krijgen in ruil daarvoor van Adriaen Eliens een Huijs, hof en poting op de Kruijsstraet, 18 
roe, waarvan Jacop van Mispelen voor de helft het vruchtgebruik zal hebben en na diens overlijden Peter Aerts, 
die ook het erfrecht heeft.  
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Jacop Peters 
2. Andries Jacop Peters 
(1)3. Anna Jacop Peters 
(2)4. Perijna Jacop Peters 
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