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BOLAND
(ook

BOELAND, BOLANDT, BOLANDTS, BOLLAND, BOOLANDT e.d.)

De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA),
een particuliere verzameling afschriften van verschillende archivalia. De meeste gegevens zijn van
genealogische aard, maar sommige teksten bevatten ook andere informatie.
Dit is de eerste editie van de deelcollectie Boland (AHA-uitgave 166-1). Alle afschriften zijn
met behulp van gestandaardiseerde voornamen alfabetisch-chronologisch opgeslagen. De gehele
procedure (het digitaliseren van nieuwe gegevens, het op elke persoonsnaam ordenen en beheren
van de collectie en het voorbereiden van publicaties als deze) wordt door ondergetekende verzorgd.
Voor op- of aanmerkingen houdt hij zich aanbevolen.
De volgorde van inschrijving in ongenummerde chronologische registers als doop- en trouwboeken is aangegeven door middel van AHA-volgnummers, waardoor de exacte volgorde van de
teksten in de originele bron gereconstrueerd kan worden. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
In deze serie verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U vindt
ze alle via de homepage van deze website, rechts onderaan in de derde kolom, onder het kopje
Algemeen Historisch Archief, sub AHA-familiedossiers.
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– A... (alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van fictieve namen):
– Aleida (Aleida) Boland:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 3213),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 481:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 373
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 7)
– Naam: Aleida Boland
– Geboortedatum: den 20 Decemb 1809
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Aleida Boland vert Mei 1827 naar het Pruissische.
[cc 19-8-2004/28-2-2005 tB]
– Aleida (Aleida) Boland:
9-5-1883: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1883. / 9 Mei / Frederik Rosier en Aleida Boland. //
[cc 1982-1999 tB]
– Aleida Geertruida (Aleida Geertruijd) Boland:
7-5-1741: RBS 261 (’s-Heerenberg): Gedoopt 7-5-1741: Aleida Geertruijd Boland // [cc 19821999 tB]
– Aleida Geertruida (Aleida Gertruda) Bolandt:
24-6-1817: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 24-6-1817 No. 30 / Op heden den Vier en
Twintigsten Junij agttien honderd en Zeventien des voormiddags ten agt uren, compareerden voor
Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaar, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / de Heer Johan Arnold Peter Vermeer Landeigenaar, Broeder van den hierna genoemden Overledenen oud bijna drie en veertig Jaren, binnen deze Stad Zevenaar wonende / en Gerhardus Hoffman, meester Kleermaker oud een en dertig Jaren, Buurman
van genoemden Heer Vermeer wonende insgelijks binnen deze Stad Zevenaar aan de Kerkhof /
welke Ons hebben verklaard, dat op voorgisteren Zondag den twee en twintigsten dezer maand
Junij, des namiddags ten half vier uuren de Heer Frederik Vermeer, gewezen Oeconom, Zoon van
de echtelieden alhier wonende [^oud] landschrijver Heer Johan Jacob Vermeer en deszelfs overledene huisvrouw, Dame Aleida Gertruda Bolandt, in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren en
Zes maanden in het Riviertje de Strang bij Oud Zevena~r is overleden. / Waar van wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide Getuigen, benevens ons is getekend. // [cc
1982-1999 tB]
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– Aleida Geertruida (Aleyda Gertruida) Boland:
27-8-1823: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 27-8-1823 No. 59 / Op heden den Zeven en
twintigsten Augustus achttien honderd drie en twintig, des namiddags ten zes ure, compareerde
voor Ons Lodewyk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat / Leonard Frederick Vermeer geneesheer oud twee en vyftig Jaren, broeder
en buurman van den Overledenen en Johann Arnold Peter Vermeer, gemeenteraad ook broeder van
den Overledenen oud acht en veertig Jaren, beide te Zevenaar wonende / welke ons hebben verklaard, dat Hendrick Johann Vermeer in leven ontvanger van de indirecte belastingen te Rees in
het Koningrijk Pruissen geboren te Zevenaar uit het huwelijk van Jan Jacob Vermeer en wijlen
Aleyda Gertruida Boland /:de eerste wonende te Zevenaar:/ den vierden Julij zeventien honderd
een en Zeventig, op gisteren den zes en twintig dezer maand Augustus des morgens ten half een
uren ten huizen van der comparantens vader No 29 in de St Jans Straat te Zevenaar in den ouderdom van twee en vyftig Jaren een maand en een en twintig dagen is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten met ons is geteekend /
J.A.P. Vermeer / L. Vermeer / Frowein // [cc 15-11-2000/15-10-2006 tB]
– Aleida Hermina (Altje Hermina) Bolandt:
21-5-1747: RBS 261 (’s-Heerenberg): Gedoopt 21-5-1747: Altje Hermina Bolandt // [cc 19821999 tB]
– Antonius (Antony) Boland:
14-6-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 14-6-1843 No 22. / Heden den veertienden der
maand Junij één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik Schepers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland,
verschenen: Jan Hendrik Ressing oud vijftig jaren, kleermaker en Roelof Albertus van Huet oud
acht en veertig jaren, Bakker [:er lijkt te staan: Bukker] beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Juny des jaars achttien honderd
drie en veertig, des morgens ten half zeven uren, in ’t Dorp in het huis, No. 88. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Circa vyftien maanden is overleden [#Johanna] [doorgehaald:
“Johanna” / geappr.] / Geertruid Boland, geboren en woonachtig binnen deze Gemeente, dochter
van Antony Boland, kleermaker en van Gerharda Everdina Luimes, Ehelieden in deze Gemeente
wonende. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers. // J H
Ressing / R A Van Huet / J H Schepers // [cc 1982-1999 tB]
– Arnolda (Arnoldina) Boland:
30-3-1863: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1863. / 30 Maart / Arnoldina Boland. /
met att. n. Obenhausen, 18 febr 1869. // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnolda (Arnoldien) Boland:
26-7-1893: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-7-1893 No. 29 / Op heden den Zes en
twintigsten Juli achttien honderd drie-en-negentig, zijn voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het Huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Bernhard
Anton Ringelings, arbeider, oud drie en twintig jaren, geboren te Oberhausen in Pruisen en wonende in deze gemeente; meerderjarige Zoon van de echtelieden Anton Ringelings, bergwerker, en
Arnoldien Boland, zonder beroep, beiden overleden te Oberhausen in Pruisen, ter eenre, / En Antoinetta Berendina Vriezen, zonder beroep, oud drie en twintig jaren, geboren en wonende in deze
gemeente; meerderjarige dochter van de echtelieden Rudolf Fredrik Vriezen, arbeider, en Aleida
Hendrica Scholten, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente, hunne toestemming tot dit
huwelijk gevende blykens de hierbij overgelegde notariëele acte, ter andere zijde. / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o Een geboorte-extract van den bruidegom. / 2o Een overlijdensextract van zijnen vader. / 3o Een overlijdens-extract van zijne moeder. / 4o Een bewijs dat hij
geene plichten ten aanzien van de Nationale militie hier te lande te volbrengen heeft gehad. / 5o
Een geboorte-extract van de bruid. / 6o Een acte gepasseerd voor den Notaris Arnoldus Lucas
Meyjes te Gendringen, waarbij de ouders der bruid hunne toestemming hebben gegeven tot dit
huwelijk. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen binnen deze Gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den Zestienden en drie en twintigsten Juli dezes jaars / Gehoord de verklaring der partijen dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn,
zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd in naam der wet verklaard, dat
Bernhard Anton Ringelings En Antoinetta Berendina Vriezen door het Huwelijk zijn vereenigd. /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de nagenoemde uitdrukkelijk
daartoe verzochte getuigen als: Derk Jan Scholten, arbeider, oud drie en zeventig jaren; Peter Brus,
landbouwer, oud een en vijftig jaren; Jan Willem Gosselink, boerenknecht, oud zes en twintig
jaren en Albert Johan Ratering, Schoenmaker, oud zes en twintig jaren; allen wonende in deze gemeente. / En is dezelve na voorlezing door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid en de
getuigen. / [met potlood in de marge, en vervolgens weer uitgeveegd: C no 26 Voorst] // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus Gerhardus (Arnold Gerhard) Boland:
7-9-1874: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 7-9-1874 No. 88. / Op heden den Zevenden der
maand September een duizend acht honderd vier en zeventig, zijn voor ons Godfried August
Baum, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis
der Gemeente, verschenen, Willem van Raaij oud zes en vijftig jaren, van beroep Koopman, en
Arnold Gerhard Boland oud zeven en twintig jaren, van beroep Koopman beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Zondag den zesden der maand September,
dezes jaars, des morgens ten vijf uren, in het huis staande aan de Heerenstraat Wyk A n: 198 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tien dagen is overleden Hasken Steven Hagen, geboren
en wonende te Doesborgh, zoon van Gijsbert Hagen, Koffyhuishouder en van Maria Kornegoor,
zonder beroep, beiden wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke
in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de
Comparanten. / W. van Raaij / A G Boland / GABaum // [cc 27-9-2002/18-10-2006 tB]
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– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Boland:
22-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-1-1886 No. 19 / Heden den twee en twintigsten der maand January achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Buijl van beroep arbeider oud vier en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Berendina Huethorst Zijne huisvrouw, zonder
beroep op donderdag den een en twintigsten der maand January achttien honderd zes en tachtig,
des morgens ten acht uren, ten huize van hem comparant in Bredenbroek Wijk C No. 186 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Antoon. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Arend Jan Boland van beroep landbouwer oud Vier en Veertig jaren, en Gradus Johannes
Borkes van beroep tapper oud vijf en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Boland:
13-5-1914: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 13 Mei / ’14 [= 1914] / Hendrik Jan Harterink / en
Berendina Boland // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina Hendrica (Bernadina Henrica) Boeland:
27-10-1881: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 188]: [geb./ged.] 27/27-101881: Bernadina Henrica / Parentes: Joannes Wilhelmus Boeland et Elisabeth Hulsbrink (Groot
Azewijn) / Patrini: Henricus Masop (Silvolde) et Barnadina Hulsbrink (Gendringen). // [cc 19821999 tB]
– Berendina Hendrica (Dina Hendrika) Boland:
8-7-1959: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1959 / 8 Juli / Derk Willem van Amerongen / [en]
Dina Hendrika Boland // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Boland:
16-8-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-8-1882 No. 110 / Heden den zestienden
der maand Augustus achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Johannes Bernardus Smeenk,
Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Theodorus Buijl van beroep arbeider oud veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Berendina Huethorst zijne huisvrouw, zonder beroep op maandag den
veertienden der maand Augustus achttien honderd twee en tachtig, des nachts ten elf uren, ten
huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C No 186 binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Bernardus Johannes
/ Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Berend Hendrik Boland van beroep akkerbouwer oud negen en veertig jaren, en Gerhardus Johannes Borkes
van beroep tapper oud twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus Johannes (?) (B.J.) Boland:
10-5-1853: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1046): Gezien bij ons Gecommitteerde
Leden van het Klassikaal Bestuur van Zutphen op heden / Drempt 10 Mei 1853. / B.J. Boland / H
J. [= «Hendrik Jacob»] Fynebuik. // [cc 29-7-2009/19-9-2010 tB]
– Borchardus (Borchardus) Bolant:
6-6-1707: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 6-6-1707 / Baptizatus est
Antonius / Filius Leonardi Simons et Joanna Antonis / Susceptores borchardus bolant et Judith
Veltkamp. // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Boland:
12-2-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-2-1875 No. 18. / Heden den Twaalfden
der maand February achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Schievekamp van beroep Kleermaker oud negen en vyftig jaren,
en Jan Willem Boland van beroep Kleermaker oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Twaalfden der maand February achttien honderd vijf en zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk D No. 150 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een maand Bernardus Johannes te Kaat, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Willem te Kaat, Klompenmaker, en van Christina Boland, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente, Zynde
laatstgenoemde Comparant oom van den overledene. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– D...: nog geen gegevens.
– E.G.H. Westendorp-Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Johannes Boland / echtgenote van B.Th.
Veerbeek / De Heurne: H.J. Boland [en] C.H. Boland-Krajenbrink / Zelhem: F.B. Boland [en]
M.D. Boland-Tebeest / Breedenbroek: W. Boland [en] G. Boland-Gesink / Dinxperlo: G.A. Boland
[overleden] [en] G.G. Boland-Sondern / Gorssel: E.G.H. Westendorp-Boland [en] J.G. Westendorp / Halle: F.J. Gesink-Boland [en] H.J. Gesink / Dinxperlo: G.H. Veerbeek [en] G.A. VeerbeekLuijmes / Neven en nichten / Breedenbroek, 15 februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Boland:
19-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 19-5-1876 No. 9 / Heden den Negentienden
der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den Zevenden en op zondag den
Veertienden Mei achttien honderd zes en zeventig, / Gradus Hendricus Renting, oud Zeven en
twintig Jaren, Landbouwer, geboren in deze gemeente, en wonende in de gemeente Bergh, doch
voor minder dan zes maanden, binnen dien tyd gewoond hebbende in deze gemeente, meerderjariDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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ge zoon van Antoon Renting, Landbouwer, wonende in deze gemeente, en van Christina Vriesen,
overleden, ter eenre, / en Wilhelmina Elisabeth Wessels, oud Vier en twintig Jaren, dienstmeid, geboren te Haldern in Pruissen, en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van wylen de
echtelieden Wilhelm Wessels en Elisabeth Boland, ter andere zyde, / En hebben tot dat einde aan
ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlyken Stand
der gemeente Bergh, ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting zyn afgeloopen. / 2o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 3o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o Het doop-attest der Bruid. / 5o Het Overlydens attest van den
Vader der Bruid. / 6o Het Overlydens attest van hare Moeder. / De Vader van den Bruidegom, alhier tegenwoordig heeft ons verklaard, zijne toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens
door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd
zijnde, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen
vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Gradus Hendricus Renting
en Wilhelmina Elisabeth Wessels door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het
openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Johannes Wilhelmus Romp, Stoelenmaker, oud drie en Zestig Jaren, Bernard Schmalhorst, Timmerman,
oud negen en vyftig Jaren, Barend Koldewei Schoenmaker, oud vier en dertig Jaren en Hendricus
Fredrikus Bertels, Gemeentebode oud Zes en veertig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van
al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid
en de getuigen, hebbende de Vader van den Bruidegom, daartoe aangezocht zynde verklaard niet te
kunnen schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Engelbert) Boland:
19-11-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-11-1935 No. 93 / Heden den negentienden November negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gendringen: Hengeveld, Johan oud twee en veertig jaren, landbouwer wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op achttien November dezes jaars, des namiddags te vijf uur, in deze gemeente is overleden: Boland, Gertrud Johanna, zonder beroep oud vier en tachtig jaren, geboren te Suderwick in Duitschland wonende te
Dinxperlo, weduwe van Ormel, Derk Jan dochter van Boland, Engelbert en Mussholt, Hendrine,
beiden overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– F.B. Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Johannes Boland / echtgenote van B.Th.
Veerbeek / De Heurne: H.J. Boland [en] C.H. Boland-Krajenbrink / Zelhem: F.B. Boland [en]
M.D. Boland-Tebeest / Breedenbroek: W. Boland [en] G. Boland-Gesink / Dinxperlo: G.A. Boland
[overleden] [en] G.G. Boland-Sondern / Gorssel: E.G.H. Westendorp-Boland [en] J.G. Westendorp
/ Halle: F.J. Gesink-Boland [en] H.J. Gesink / Dinxperlo: G.H. Veerbeek [en] G.A. Veerbeek-Luijmes / Neven en nichten / Breedenbroek, 15 februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BOLAND (nr. 166-1 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 8

– F.J. Gesink-Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Johannes Boland / echtgenote van B.Th.
Veerbeek / De Heurne: H.J. Boland [en] C.H. Boland-Krajenbrink / Zelhem: F.B. Boland [en]
M.D. Boland-Tebeest / Breedenbroek: W. Boland [en] G. Boland-Gesink / Dinxperlo: G.A. Boland
[overleden] [en] G.G. Boland-Sondern / Gorssel: E.G.H. Westendorp-Boland [en] J.G. Westendorp
/ Halle: F.J. Gesink-Boland [en] H.J. Gesink / Dinxperlo: G.H. Veerbeek [en] G.A. VeerbeekLuijmes / Neven en nichten / Breedenbroek, 15 februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]
– G.A. Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Johannes Boland / echtgenote van B.Th.
Veerbeek / De Heurne: H.J. Boland [en] C.H. Boland-Krajenbrink / Zelhem: F.B. Boland [en]
M.D. Boland-Tebeest / Breedenbroek: W. Boland [en] G. Boland-Gesink / Dinxperlo: G.A. Boland [overleden] [en] G.G. Boland-Sondern / Gorssel: E.G.H. Westendorp-Boland [en] J.G. Westendorp / Halle: F.J. Gesink-Boland [en] H.J. Gesink / Dinxperlo: G.H. Veerbeek [en] G.A. Veerbeek-Luijmes / Neven en nichten / Breedenbroek, 15 februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Geertruid) Boland:
14-6-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 14-6-1843 No 22. / Heden den veertienden der
maand Junij één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik Schepers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland,
verschenen: Jan Hendrik Ressing oud vijftig jaren, kleermaker en Roelof Albertus van Huet oud
acht en veertig jaren, Bakker [:er lijkt te staan: Bukker] beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Juny des jaars achttien honderd
drie en veertig, des morgens ten half zeven uren, in ’t Dorp in het huis, No. 88. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Circa vyftien maanden is overleden [#Johanna] [doorgehaald: “Johanna” / geappr.] / Geertruid Boland, geboren en woonachtig binnen deze Gemeente, dochter van
Antony Boland, kleermaker en van Gerharda Everdina Luimes, Ehelieden in deze Gemeente wonende. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers. // [cc
1982-1999 tB]
– Geertruida Johanna (Gertrud Johanna) Boland:
19-11-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-11-1935 No. 93 / Heden den negentienden November negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gendringen: Hengeveld, Johan oud twee en veertig jaren, landbouwer wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op achttien November dezes jaars, des namiddags te vijf uur, in deze gemeente is overleden: Boland, Gertrud
Johanna, zonder beroep oud vier en tachtig jaren, geboren te Suderwick in Duitschland wonende
te Dinxperlo, weduwe van Ormel, Derk Jan dochter van Boland, Engelbert en Mussholt, Hendrine,
beiden overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Gerharda) Boeland:
21-8-1793: Doopboek Doetinchem (vrij weergegeven): 21-8-1793 / Jan Steenbergen en Gerharda
Boeland een zoon Hendrik. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bolant:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D Heerlijckheijdt Etten /
Raevelder eñ Sieck”, AHA-volgnr. 226:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – /
De Weduwe van Gerrit Bolant / Een koeij en Een kalff / getuijge wijnandt Kniest en J: Kemperman / [summa:] 1–16–: // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Boland:
4-3-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 4-3-1813 No. 2 / Heeden den Vierden Maart agtien hondert en dertien, des voor de middags Negen uuren Zijn Voor ons Maire, Officier van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Netterden Canton Gendringen Departement van den Booven
ijssel, in het Gemeente huis Verscheenen Jan Willem Boland, Wever, oud Negen en Dertig
[<Veertig] Jaaren, woonagtig in deze Gemeente; meerder Jaarige Zoon van wijlen Gerrit Boland,
en Hendrina Plettenburg overleeden te Dinxperlo den Elfde September 1800 Elf, weduwenaar van
wijlen Derris Boland overleeden in deze Gemeente op den Een en twintigste april 1800 twaalf, ter
Eenere, en Gesina Wilhelmina te Beest Daglooneresse, oud twee en twintig Jaaren Gebooren in de
Gemeente Liederen Arrondissement Rees departement van de Lippe meerder Jaarige Dochter van
Gerhard te Beest, hier teegen woordig en toestemmende, en van wijlen Geertruida ten Tuente overleeden den vier en twintigste februarij 1800 en agt, in de Gemeente van Dinxperlo, Arrondissement Zutphen ter andere Zijde, de welke in bij zijn van Derk Kemink, wever, oud vijf en veertig
Jaaren, en Jan Berent Gorhuis, wever oud Veertig Jaaren, Jan Hendrik Seijnhorst, Landbouwer,
oud Zes en twintig Jaaren, en hendrik Jan te Beest, wever, oud Zes en twintig Jaaren alle woonagtig in de Mairie Liederen, Canton Boekholt [<Boekhorst], ons Verzogt hebben, om over te gaan tot
Voltrekking van het tusschen hun ontworpen Huwelijk, waar op Wy beampten van den civilen
staat, voornoemd, aan het gezegde verzoek voldoende voorgeleezen hebben de acte van Geboorte
van den Bruidigom Waar uit blykt dat hy gebooren is op den Agste december 1700 drie en Zeventig in de Gemeente Liederen[,] 2do acte van Geboorte van de Bruid, waar uit Blykt dat Sy gebooren
is op den tiende Januarij 1700 Negentig en twee in de Gemeente Liederen, 3tio de acte van overlijden, van de Eerste Vrouw, waar uit blykt dat het Eerste Huwelijk ontbonden is van gezegde Jan
Willem Boland[,] 4to de actens van afkondigingen gedaan in deeze Gemeente, als meede in de Gemeente van Liederen, op Zondag den Vyftiende, en op Zondag daar aan Volgende den twee en
twintigste November 1800 twaalf, des Morgens om Negen uuren[,] 5to De acte van Overlyden van
Hendrina Plettenburg, moeder van den Bruidigom, waar uit blijkt dat Sy overleeden is in de Gemeente van Dinxperlo, op den Elfde September 1800 en Elf, 6to de acte van Overlyden Van Johanna Geertruida ten tuente, moeder der Bruid waar uit blykt dat Sy overleeden is, in de Gemeente
van Dinxperlo, op den Vier en twintigste february 1800 en agt, 7timo het Zesde Hoofdstuk van den
titel, van het huwelijk over de Rechten en pligten der Echtgenooten, na overeenkomstig de bepalingen van Art: 2 van het advis van den Staats Raad, van den Zeven en twintigste Messidor van het
13 Jaar de Bruidigom hebben aangemaant, om Ons by Ede te verklaaren, dat de plaats waar Zyn
Vader, grootvader, en Grootmoeder overleeden is, en die waar Zy laats gewoont hebben hem onbekent is, en na dat hij ons by Ede verklaard heeft daar van geen de minste Kennis te dragen na aan
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de vier getuigen de Zelfde aanmerking gedaan te hebben, en deze Ons by Ede hebben verklaart,
den Bruidigom te Kennen maar niet te weeten waar Zijn Vader, Noch Grootouders gestorven Zijn,
en laats gewoont hebben, Zoo hebben wij, daar er geene Oppositie teegen gemelde Huwelyk by
ons is aangedient, aan den aanstaande Echtgenoot en aan de Aanstaande Echtgenote afgevraagd of
Zy Elkander voor Man en Vrouw willen Neemen Elk hunner, afzonderlyk en toestemment geantwoord hebbende Zoo Verklaaren wy in Naam der Wet, dat Jan Willem Boland en Gesina Wilhelmina te Beest in het huwelijk Verbonden Zijn, Van all het boovenstaande hebben wy in teegen
Woordigheid van booven Gemelde Getuigen de teegenwoordige acte Opgemaakt, en na aan hun
Gedaane voorleezing met ons en de contracteerende Partheijen geteekent hebben, ter gezegde
Dagen en Jaare als booven, verklaarende de contracteerende Partheijen niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Boland:
11-7-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-7-1837 No. 83 / Heden den Elfden der
maand July een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Hesselink, landbouwer oud twee
en Vyftig jaren, en Gradus Huls, Landbouwer oud een en Zestig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den tienden der maand July een duizend acht honderd zeven en dertig des namiddags ten een uren, in het huis No. 129 in de Buurschap Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie en Zestig Jaren is overleden Jan Willem Boland, Linnenwever, geboren te Suderwick in het Koninkrijk Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Gesina te Beest, Zonder beroep, in deze gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Gerrit Boland en Hendrina Plettenborg. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (?) Boland:
27-4-1994 (rouwkaart huisarchief Engelwijk): Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
haar lief waren, is overleden onze lieve moeder en oma Helene Dina Benning / weduwe van Jan
Willem Boland / op de leeftijd van bijna 87 jaar. / Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging die moeder mocht krijgen in het “Antonia” verpleeghuis te Terborg. / Wim en Diny / Johan /
Henk en Netty / Gerrit en Jenny / Annie en Johan / en kleinkinderen // 27 april 1994 / “Antonia”
verpleeghuis Terborg. / Corr. adres: J.H. Boland / Banninkweg 1 / 7081 HG Gendringen / De
Rouwdienst zal worden gehouden op maandag 2 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen, waarna de begrafenis volgt op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt u uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen voor aanvang van de Rouwdienst vanaf
12.30 uur in de kerk. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Albertus (Gerhard Albertus) Boland:
17-3-1993 (overlijdensadvertentie): “Hij die u roept is getrouw / Hij zal het ook doen” / 1 Thess.
5:24 / Na moeilijke jaren van ziek zijn is, in zijn eigen vertrouwde omgeving rustig ingeslapen
mijn lieve man Gerhard Albertus Boland op de leeftijd van 66 jaar. / S.G. Boland-Hoftijzer /
7065 AS Sinderen / 17 maart 1993, Vriezelaar 3 / Mijn man is thuis opgebaard. / De Rouwdienst
zal worden gehouden op maandag 22 maart a.s om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Varsseveld,
waarbij u beleefd wordt uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de Rouwdienst in bovengenoemde kerk vanaf 13.30 uur. / De begrafenis zal vooraf in besloten kring plaatsvinden. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Albertus (Gerrit) Boland:
17-3-1993 (overlijdensadvertentie): “Hetzij wij leven, hetzij wij sterven. Wij zijn van de Heer.” /
Uit onze familiekring is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Gerrit Boland / echtgenoot van S.G. Hoftijzer / Zelhem: Bernard Boland [en] Frieda Boland-Peppelman / Heelweg: Gerrit Hoftijzer [en] Dien Hoftijzer-Klanderman / De Heurne: Anna te Beest-Hoftijzer [en] Evert te
Beest / Sinderen: Gerrit Westerveld / Sinderen: Willemien Veldhorst-Hoftijzer [en] Han Veldhorst
/ Neven en nichten / Sinderen, 17 maart 1993 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Boland:
2-7-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 2-7-1816 No 19 / Heden den tweede der maand
July een duizend achthonderd zestien, des Nade[m]middags om twee uren, is voor ons C: Kroes
Vice Burgemr als hier toe by Besluit van den Heer Burgemeester Speciaal Gedelegeert Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan Willem
Boland Wever oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Gesina te Beest oud drie
en twintig jaren, op Zondag den dertigste der maand Juny, des S’avonds ten Zes uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerrit Jan /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendr Dirking daglooner,
oud Zes en vyftig jaren, en van Berent Lumers daghuurder oud Zeven en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend. / uitgenoomen de vader en de Eene Getuigen J:H: Dirking verklaarde niet te
Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Boolant:
30-6-1816: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 30 en [ged.:] July 14 / 1816 / Gerret
Jan / z v Jan Willem Boolant en Geziena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Boland:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1028),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 145:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 129
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 4)
– Naam: Gerrit Jan [Boland]
– Geboortedatum: den 20 Juny 1816
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Boland:
10-4-1835: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1835 / April 10. / Gerrit Jan Boland. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Boland:
22-12-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-12-1836 No 80 [de laatste akte van deze
jaargang] / Heden den twee en twintigsten der maand December een duizend acht honderd zes en
dertig des voormiddags om negen uren [#zijn voor ons] [√is door ons / renvooi goedgekeurd] Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, [de volgende voorgedrukte tekst is geheel doorgestreept: verschenen ... oud ... jaren, en ... oud ... jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op ...dag den ... der maand ... een duizend acht honderd zes en dertig des ... ten ... uren, in het huis No. ... in ... binnen deze gemeente, in den ouderdom van ... is
overleden ... / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend.] [deze doorhalingen zijn vervangen door de volgende tekst:]
alhier ingeschreven overeenkomstig artikel tachtig van het Burgerlyk Wetboek het navolgende tot
dat einde aan ons toegezonden Extract luidende: Afschrift. Artikel 80 van het Burgerlyk wetboek
No 1141. Heden den elfden Augustus achttien honderd Zes en dertig des voormiddags ten elf ure
Compareerden voor ons Mr Dionysius van de Wynpersse wethouder, officier van den Burgerlyken
Stand der Stad s’Gravenhage Provincie Zuidholland, Willem Roodkamp oud veertig jaren, en Jan
Hendrik Herkelman oud veertig jaren, bedienden beiden in de garnisoens ziekenzaal alhier, dewelke verklaard hebben, dat Gerrit Jan Boland grenadier in garnisoen geweest alhier, op den negenden dezer des morgens ten twee ure, is overleden in de gemelde ziekenzaal, in den ouderdom
van negentien jaren, geboren te Gendringen in Gelderland, Zoon van Jan Willem Boland en Gezina
te Best, zynde er overigens niet bekend, Wy hebben hiervan deze acte opgemaakt en, na voorlezing, onderteekend met de Comparanten, zullende afschrift daarvan gezonden worden aan den
Burgemeester van Gendringen / geteekend / A Roodkamp J.H Herkelman D van de Wynpersse /
Voor eensluidend afschrift. De Wethouder, Officier van den Burgerlyken Stand der Stad S’Gravenhage /geteekend:/ D van de Wynpersse. / En hebben wy hierman deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde registers overgeschreven, waarna wij dezelve hebben onderteekend, onder
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goedkeuring van negen en zeventig woorden druks in deze acte doorgehaald, Zynde bovengenoemd Extract na door ons geparapheerd te Zyn aan het register gehecht ’t welk ter Griffie der
Regtbank in dit Arrondissement zal worden gedeponeerd. / v. Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Boland:
31-12-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 31-12-1931 No 290. [= de laatste akte van
deze jaargang] / Heden den een en dertigsten December negentienhonderd-een-en-dertig verscheen
voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Hendrik Willem Boland, oud een en dertig jaren, tuinman, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag
dertig December dezes jaars, des voormiddags te tien uur, te zijnen huize nummer twaalf te Gendringen, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Dina Hendrika Gosseling zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van:
Gerrit Jan / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrik Willem Christiaan Nusselder, smid oud
vijf en dertig jaren, wonende te Gendringen en Hendrik Albert Gosseling, bloemist, oud zeven en
twintig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gesina) Boland:
30-5-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 30-5-1816 No 65 / Op heeden den dertigsten Mei Een duizend acht honderd zestien voormiddags om elf uren zijn voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der Gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland, verscheenen Berend Beyers oud drie en dertig Jaren en Gerrit Hendrik Meerdink oud twee en vyftig Jaren
[accolade] Landbouwers in de Buurschap Miste / dewelke ons hebben verklaard, dat heeden morgen ten Vyf uren overleden is Engelbartus Wieskamp oud vyf en vyftig Jaren geboren en gewoond
hebbende in deze Gemeente, Eheman van Gesina Boland wonende op Jonenhuis in Miste, en
Zoon van wylen Gerrit Wieskamp en wylen Gesina Rensink gedaan hebbende Boerderye gewoond
hebbende in deze Gemeente / ons van deze verklaring verzekerd hebbende, hebben wij daarvan
deze akte opgemaakt, dewelke na duidelijke voorlezing door de eerste declarant daar de tweede
verklaarde niet te Kunnen Schryven nevens ons is getekend. / B: Beijers / J T Pelkwijk [= Jan Ter
Pelkwijk] // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gesina) Boland:
25-5-1862: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1862. / Mei 25. / Gesina Boland /
[van:] Bislich. / met att. naar Doetinchem 14 Juny 1863. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Boland:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 55.
Hendrik Boland // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
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– Hendricus Fredericus Wilhelmus (Henk) Boland:
27-4-1994 (rouwkaart huisarchief Engelwijk): Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
haar lief waren, is overleden onze lieve moeder en oma Helene Dina Benning / weduwe van Jan
Willem Boland / op de leeftijd van bijna 87 jaar. / Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging die moeder mocht krijgen in het “Antonia” verpleeghuis te Terborg. / Wim en Diny / Johan /
Henk en Netty / Gerrit en Jenny / Annie en Johan / en kleinkinderen // 27 april 1994 / “Antonia”
verpleeghuis Terborg. / Corr. adres: J.H. Boland / Banninkweg 1 / 7081 HG Gendringen / De
Rouwdienst zal worden gehouden op maandag 2 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen, waarna de begrafenis volgt op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt u uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen voor aanvang van de Rouwdienst vanaf
12.30 uur in de kerk. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
17-4-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 17-4-1820 No. 21 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den Zeventienden der maand April des Namiddags ten zes uren, is voor ons Mr Frederik
Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Jan Willem Boland Linnenwever
oud Zes en veertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Gesiena te Beest oud
Acht en twintig jaren Zijne huisvrouw op Zaturdag den vijftienden der maand April des Nachts ten
Twee uren, ten huize van hem Comparant op de Wals in dit Ambt is bevallen van een kind van het
Mannelijk geslacht, waaraan de voornaamen van Hendrik Jan zijn gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dierking Dagloner oud Zestig jaren en van Derk te Beest Linnenwever oud vijf en twintig jaren woonachtig op de Wals in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den laatsten getuige hebbende den Comparant en eerste Getuige daartoe aangezocht
verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bolant:
15-4-1820: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] April 15 / [ged.:] may 7 / 1820 / Hendrik
Jan / z v Jan willem Bolant en Gesiena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendr Jan) Boland:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 20-6-1818 geboren (AHA-volgnr. 1029),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 145:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 129
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Hendr Jan [Boland]
– Geboortedatum: den 20 Juny 1818
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
24-3-1839: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1839. / 24 Maart. / Hendrik Jan
Boland. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
1-6-1844: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Volmagt. / 1844. den 1e Juni / No 589.] //
Voor Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, te Gendringen residerende, in tegenwoordigheid van de hiernagenoemde, en mede ondergeteekende getuigen: / verschenen:
A.
1o Henderse Ovink, arbeidster wonende te Dinxperlo.
2o Elsken Ovink, ehevrouw van en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Derk Jan Harmelink,
landbouwer onder Boekholt in het Koningrijk Pruissen.
3o Jacobus Ovink, verwer, wonende te Dinxperlo.
4o Wessel Ovink, Kleermaker, in de gemeente Gendringen;
deze Comparanten alle Kinderen van wylen de echtelieden Lammert Ovink, en Willemina Veerbeek, welke laatste vroeger is gehuwd geweest met wylen Gerrit Willem Koning en volle Zuster
was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook genoemd hebbende Dirk Verbeek (!), –
Verklarende deze Comparanten dat behalven hun, er geene andere, of meerdere afstammelingen
van gemelde Willemina Veerbeek bestaan dan alléén nog: /5./ de Kinderen van wylen hunlieder
Zuster Hendrika Ovink gehuwd geweest met Gerrit Willem Kremer welke kinderen zyn genaamd
Willemina, – en Aaltjen Kremer – /6/ één kind van der comparanten halve broeder wijlen Peter
Koning, en /7./ de vier nagelatene Kinderen van de halve broeder der comparanten wijlen Gerrit
Willem Koning.
B.
5o /a/ Gerritjen Veerbeek, weduwe van wijlen Berend Bruijl, zonder beroep wonende te Suderwyk
in het Koningrijk Pruissen.
6. b/ Derk Willem Veerbeek, timmerman wonende te Varsseveld, eenig Kind van wylen Derk
Hendrik Veerbeek.
7o c/ Petronella Veerbeek ehevrouw van en ten dezen bij gestaan en gemagtigd door Frederik Lutgenhorst, MolenaarsKnecht te Nedermurmten, in het Koningrijk Pruissen, éénig Kind van wijlen
Lambertus Veerbeek.
zynde deze Sub B. vermelde drie Comparanten de eerste Kind, = en de beide laatsten kleinkinderen van wijlen Wessel Veerbeek welken laatstgenoemden een volle broeder was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook noemende Dirk Verbeek: – verklarende deze Comparanten
dat er behalven hun, geene andere of meerdere afstammelingen van wijlen Wessel Veerbeek bestaan, dan alléén nog /d/ de kinderen van hunnen broeder wylen Jan Willem Veerbeek, te Pernis.
C.
8o Derk te Beest, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
9o Hendrika te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan, en gemagtigd door Lambertus Luimes, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
10o Willemina te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Peter Hubers,
landbouwer wonende te Werth in het Koningrijk Pruissen
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11o Elisabeth Lensing, zonder beroep, weduwe van Hendrik Jan te Beest wonende onder Boekholt
in het Koningrijk Pruissen als moeder, en wettige voogdesse over hare minderjarige dochter /a/
Gesina te Beest
12 /b/ Gerrit Jan te Beest, akkerman onder Boekholt in het Koninkrijk Pruissen.
13. a/ Hendrik Jan Boland, akkerman, in de gemeente Gendringen zoon van wylen de echtelieden
Jan Willem Boland en Gesina te Beest, en eindelyk
gemelden Derk te Beest in zyne betrekking van voogd der overige nog minderjarige Kinderen van
wijlen de echtelieden Jan Willem Boland, en Gesina te Beest, welke zijn genaamd
b/ Johannes – c/ Johanna / en d/ Antjen Boland.
Zynde deze onder Letter C vermelde comparanten of die zij vertegenwoordigen kinderen en kleinkinderen van wijlen de echtelieden Gerrit te Beest, en Johanna Geertruid Tuente, welke laatste was
eene halve Zuster van nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook wel noemende Dirk Verbeek.
deze Comparanten verklaren te Zyn de eenige afstammelingen van wylen gemelde Johanna Geertruid Tuente
Verklarende alle de voornoemde Comparanten dat behalve de hiervoor genoemden, er geen meerdere bloedverwanten of erfgenamen van heelen of halven bedde van meergenoemden Derk Jan
Veerbeek of ook genaamd geweest Dirk Verbeek bestaan, dan
D. /– de afstammelingen van wijlen Jan Willem Veerbeek, te Amsterdam overleden, welke volle
broeder was van den meergenoemden Derk Jan Veerbeek, of ook Dirk Veerbeek.
E. – de afstammelingen van Anna Catharina Veerbeek, overleden te Amsterdam en
F. – de afstammelingen van Hendrina Veerbeek, overleden te Silvolde
welke beide laatsten zijn geweest volle zusters van wylen dukgemelden Derk Jan Veerbeek, ook
genaamd geweest Dirk Verbeek.
En verklaarden de Comparanten bij de tegenswoordige akte te Constituëren, Substituëren, kwalificeren, en magtig te maken de Heeren Albertus Tegelaar, commissionair en François Gerard Walter, makelaar, beide wonende binnen Amsterdam de eerstgenoemde, in de lange Noorderstraat, en
de andere op de Keizersgracht bij de Westermarkt Nummer 496; en zulks Zoo te Zamen als ieder
hunnen in het bijzonder om namens hun comparanten op de geschikste wijze te verkoopen, en te
gelde te maken een nominaal Kapitaal van veertigduizend gulden Nationale werkelijke Schuld rentende twee en een half percent ingeschreven in het Grootboek der zelve Schuld letter V. deel 10.
Nummer 2980. ten name van Verbeek /weduwe Dirk/ geboren Sophia Puttman, in leven buiten beroep vroeger gewoond hebbende, te Amsterdam, laatst gewoond hebbende en op den achtsten
Maart des jaars achttien honderd drie en veertig te Beeck in het Koningrijk Pruissen overleden van
dewelke zij comparanten als naaste bloedverwanten van haren overledenen man Derk Jan Veerbeek, of ook genaamd geweest Dirk Verbeek die met de verder in deze vermelde op haar overlyden volgens de wet van erfvolging bij versterf de gerechtigden tot zijne nalatenschap indien hij op
dat tydstip gestorven ware, zouden geweest zijn, zyn gebleven derzelver mede erfgenamen achtervolgens haren uitersten wil op den Zevenden december achttien honderd een en dertig voor den
Notaris Johannes Albertus Hoog in bij zyn van getuigen te Amsterdam verleden, behoorlyk geregistreerd, – ten dien einde de vereischte Memorie van Stukken, billetten van overschrijving en Saldo optemaken te teekenen en inteleveren, het Kapitaal te namen der Kooperse af= en over te
Schryven de Koopspenningen gelijk mede de verschenen Renten te ontvangen, daarvoor te kwitteren in alle Registers te teekenen, en voorts alles dienaangaande meerder te doen en te verrigten wat
zal worden vereischt, en de Comparanten zelve zouden kunnen en moeten doen belovende het alles
te zullen goed keuren en bekragtigen.
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BOLAND (nr. 166-1 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 17

Verder verklaren de gezamentlijke Comparanten bij deze te Constituëren en magtig te maken de
Heer Theodorus Antonie Jagerink, Fabrikant wonende te Dinxperlo, in het arrondissement Zutphen
ten einde na afloop van den aan voorgenoemde Heeren gemagtigden gegeven last, verder hunne
regten en belangen waartenemen, te bevorderen en uittevoeren in den boedel en nalatenschap van
de hiervoorgenoemde erflatersche Sophia Puttman, weduwe Dirk Verbeek, of ook Derkjan Veerbeek genaamd geweest, denzelfden boedel te beredderen en tot effenheid en likwiditeit te brengen
van, en aan elk, en een iegelijk te vragen of te geven rekening en verantwoording, mitsgaders inzage en uitlevering van alle papieren en stukken tot den gemelden boedel betrekkelijk een en ander
wel bevindende goed te keuren of anders aftekeuren, en tegen te spreken, alle uitstaande voordeelige vorderingen te vorderen daartegen alle deugdelijke Schulden en lasten des boedels, gelijk mede
gemaakte legaten, en prelegaten te betalen, voor alle ontvangsten en uitgaven kwitantiën te geven
of te nemen voor namaning intestaan
Wijders nadat alles bered, en tot effenheid zal zijn gebracht, met de mede geregtigden overtegaan
tot Scheiding en verdeeling des boedels; hetgeen daarbij aan, of ten behoeve van hun Comparanten
zal worden toegescheiden te ontvangen en overtenemen en aan de medegeregtigden wederkerig
hun aandeel toetescheiden en aftestaan, hijpothekaire inschrijvingen te nemen in alle doorhalingen
zoo van reeds bestaande als in het vervolg te nemene inschrijvingen toetestemmen en te bewilligen, ontheffing te verleenen domicilie te kiezen tot alle voorschrevene verrigtingen, de nodige
akten, proces verbalen en verdere Stukken aantegaan, te verlyden, en teekenen, en verders ter zake
voormeld, alles meerder te doen, en te verrigten wat zal worden vereischt, en zij comparanten
tegenwoordig zynde, zelven zouden kunnen, mogen en moeten doen, schoon tot een of andere zaak
een breedvoeriger, of meer bijzondere lastgeving nodig ware, gevende en verlenende eindelijk nog
aan de Heer lasthebber de magt van Substitutie onder belofte van goedkeuring, bekrachtiging en
verband als naar regten, [toegevoegd: zynde de Comparanten by de notaris bekend.]
Waarvan Akte! Gedaan en verleden te Dinxperlo, ten woonhuize van de eerste Comparante op
heden den eersten Junij Achttien honderd vier en veertig, in tegenwoordigheid van Johannes van
Bergen bakker, en Gerrit Jan te Beest, wever, beide wonende te Dinxperlo by mij Notaris bekende
getuigen.
En na gedane voorlezing hebben de comparanten /: uitgezonderd Hendrika te Beest, Lambertus
Luimes Elisabeth Lensing, Henderse Ovink Gerritje Veerbeek en Petronella Veerbeek die verklaarden niet te Kunnen Schrijven als hebbende zulks niet geleerd, :/ benevens de gemelde getuigen met mij Notaris geteekend deze Minute die gebleven is in het bezit en de bewaring van voornoemden Notaris. / [eerste rij onder elkaar:] Elsken ovink / Derk Jan Harmelink / Jacobus Ovink /
Wessel ovink / J Van Bergen / [tweede rij onder elkaar:] D.W. Veerbeek / F. Luthenhorst / G J Te
Beest / W te Beest / Peter Hubers / G J te Beest / [derde rij onder elkaar:] D te Beest / H J Boland /
M Pliester. Notaris
[in de marge (in een ongewoon duidelijk handschrift):] Geregistreerd te Terborg den vijfden Junij
1800 vier en veertig deel negen en dertig folio twee en twintig verso vak vier sqq houdende twee
bladen en geen renvooijen. Ontvangen voor regt een gulden zestig cent, makende met de acht en
dertig opcenten twee gulden een en twintig cent. / 2 Regten f 1.60 / 38 opc. [achter een accolade:]
f 2.21 // De Ontvanger / de Vassii // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
28-4-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen d.d. 28-4-1845 No 54. / Heden den acht en
twintigsten der maand April achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Willem Seinhorst, van beroep Landbouwer oud twee en dertig
jaren, en Hendrik Jan Boland, van beroep Landbouwer oud vier en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zeven en twintigsten der
maand April achttien honderd vijf en veertig, des nachts ten half twaalf uren, in het huis No. 127 in
de Wals, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zestig jaren is overleden Gerrit Jan
Luimes, arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden
Berend Luimes en Sophia Ruesink. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
30-9-1846: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr.
3077 (periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Boedelafstand 1846. den 30 September No 778.] / Voor Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, Standplaats hebbende te Gendringen, in tegenwoordigheid van de hiernagenoemde en mede
ondergeteekende getuigen; – Compareerden: – Jan Hendrik te Boekhorst, landbouwer en Enneken
Eppink, Zonder beroep, Echtelieden, te Zamen wonende op de Wals in de gemeente Gendringen
de vrouw, onder bystand, en magtiging van gemelden haren man, ter eene; – en – hunnen Zoon Jan
Willem te Boekhorst, landbouwer inwonende bij opgemelde Zijne Ouders op de Wals in de gemeente Gendringen ter anderen Zijde; – En verklaarden de Contractanten ter eenre; uit hoofde van
hun vergevorderden ouderdom, en van de daaruit voortvloeijende Ziekelijken toestand niet meer in
Staat te zijn, om hunne bouwerij en daaraanverbondene werkzaamheden Zelve te Kunnen nagaan
en verrigten en dat zij om die redenen hebben aangegaan met hunnen Zoon, den Contractant ter
anderen zijde het volgende Contract van Boedelafstand met last van alimentatie.
De Contractanten ter eenre; Jan Hendrik te Boekhorst en Enneken Eppink Staan af, Cederen en geven bij deze in volkomen eigendom over aan hunnen Zoon Jan Willem te Boekhorst, den Contractant ter anderen Zyde, die deze Cessie, en afstand, op, en overdragt verklaard aantenemen:
a/ den Inboedel des huizes, bestaande in levendige have en vee, tafels, Stoelen, bedden, en beddegoed, linnen, gereedschappen, Koper, tin, hout, aarde, en glaswerk, voorraad van levensmiddelen,
het gezaaij op de landerijën niets uitgezonderd van hetgeen maar eenigzints onder roerend goed
kan, of mag gerekend worden, welke roerende goederen zijn geschat op eene waarde van vijfhonderd gulden. –
b./ de onroerende goederen: bestaande in een bouwplaatsje Staande en gelegen op de Wals in de
gemeente Gendringen volgens den perceelsgewijzen Kadastralen legger van die Gemeente in
sectie D. en bestaande in de navolgende perceelen:
Nummer 1032 bouwland, groot Eene bunder negen en Zestig roeden vijftig ellen.
Nummer 1044. bouwland groot vier en twintig roeden,
Nummer 1051. bouwland, groot Zeven en zestig roeden dertig ellen.
Nummer 1132. bouwland, groot twee bunder tachtig roeden, twintig ellen.
Nummer 1150. weiland, groot Een bunder achten tachtig roeden, twintig ellen.
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Nummer 1152. weiland, groot Een bunder [#acht en tachtig roeden twintig ellen] [√Een en tachtig
roeden Zestig ellen. – renvooi goedgekeurd. / J H t B / J W te B / H J B / J B / MP. / Eerste renvooi
MP]
Nummer 1153. bouwland, groot Eene bunder vijf envyftig roeden tachtig ellen
Nummer 1157. bouwland groot drie bunder, vier en Zeventig roeden tachtig ellen
Nummer 1158 weiland groot twee bunder acht en tachtig roeden tachtig ellen
Nummer 1159 weiland, groot Eene bunder vier en Zestig roeden Zeventig ellen;
Nummer 1172 weiland, groot twee en vijftig roeden tachtig ellen.
Nummer 1173. tuin, groot Elf roeden negentig ellen.
Nummer 1178. tuin, groot Zes en twintig roeden.
Nummer 1179. huis en erf, groot Zeven en twintig roeden, negentig ellen.
Nummer 1180. weiland groot veertig roeden twintig ellen.
te Zamen groot twintig bunder drie envyftig roeden, en Zeventig ellen.
Van welke vaste goederen partijen voor de berekening der Regten van Registratie Zonder eenige
verdere consequentie de onzuivere jaarlyksche huurswaarde berekenen en begrooten op twee honderd tachtig gulden.
Tegen deze Cessie en afstand op= en overdragt van goederen door de contractanten ter eenre aan
den contractant ter anderen zijde, beloofd, en verbindt zich den Contractant ter anderen Zijde Jan
Willem te Boekhorst.
a./ om aan de ouders levenslang het bestuur, en de Regeling der huishouding over te laten, Zoodanig en in dier voege dat de Cessionaris of zijne erven of regtverkrijgende zal verpligt zijn hun in
alles te Kennen, en met gemeenschappelyk overleg te handelen.
b./ om de cedenten Jan Hendrik te Boekhorst en Enneken Eppink, ten zijnen huize levenslang te
onderhouden, in kost, drank, en inwoning, tafel en bed, vuur en licht te bezorgen hun van al het
nodige linnen en wollen Kleederen te voorzien naar hunnen Stand, om dezelve Zoo wel in gezonde
als in Ziekelijke dagen behoorlyk op te passen den geneesheer te laten Komen, en de geneesmiddelen te bezorgen en bekostigen, Zoo dikwijls hunnen toestand zulks zal vereischen.
c./ om aan Zijne Zusters Wilhelmina – Gesina – en Hendrika te Boekhorst uittekeeren voor hunne
respective aandeelen in hetgeen hunne gemelde ouders Zouden nalaten aan ieder de Som van veertien honderd gulden.
de eene helft binnen een jaar na dode van den eerststervende, en de andere helft binnen een jaar na
dode van de langstlevende der ouders.
d./ om dezelfde Zijne Zusters eene behoorlyke uitreiding te bezorgen en bekostigen op dezelfde
wyze als de overledene Zuster Johanna – Zulks uit den ouderlijken boedel heeft genoten, of in
plaats van die uitkeering of uitreiding aan ieder der Zusters naar hunne verkiezing uitte betalen
honderd gulden, terwijl in ieder [renvooiteken (wau)] [√geval aan ieder der zusters een Kabinet
daar en boven zal worden bezorgd. / renvooi goedgekeurd / J H t B / J W te B / H J B / J B / MP. /
tweede renvooi MP]
e./ Om Zijne Zusters Zoo lang de Zelve ongehuwd zijn in het ouderlijke huis te doen wonen, en
dezelve te verplegen, zoo lang de ouders leven Zonder daarvoor eenige vergoeding te Kunnen of
mogen vorderen, terwijl na dode der ouders, en wanneer die Zusters Zelve hun aandeelen uit den
boedel hebben optevorderen, met overleg en onderling goedvinden de inwonende Zusters eenig
Kostgeld zullen hebben te betalen nimmer meer dan vyfentwintig gulden
f/ om de ouders Komende te overlijden eene fatsoenlyke begrafenis te bezorgen en bekostigen,
naar hunnen Stand.
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Aldus overeengekomen tusschen partijën die ter uitvoering dezer woonplaats hebben gekozen ten
Kantore van den bovengenoemden, en ondergeteekenden Notaris binnen Gendringen.
ten Slotte verklaarden de Cedenten dat zij van de bij deze gecedeerde vaste goederen eigenaren
zijn dezelve gedurende meer dan dertig Jaren altoos rustig en ongestoord als eigenaren te hebben
bezeten dat daarvan geene bewyzen van eigendom by hun bekend zijn of bestaan, en het hun ook
niet bekend is, of en wanneer er overschryving van heeft plaats gehad.
de doorhaling van Zes woorden in den eersten en tweeden regel van boven af, op de tweede
bladzijde goedgekeurd.
Waar van Akte.
Gedaan en verleden, ten huize der partijen, op de Wals in de gemeente Gendringen, heden den dertigsten September Achttienhonderd Zes en veertig in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Boland,
en Johannes Boland; beide akkerlieden, beide wonende op de Wals in de gemeente Gendringen
aan mij Notaris bekende getuigen Zynde de partijën insgelyks aan mij Notaris bekend.
En na gedane voorlezing hebben de comparanten, met uitzondering van Enneken Eppink die verklaarde niet te Kunnen Schrijven als hebbende zulks niet geleerd benevens de getuigen met mij
Notaris dadelyk geteekend deze Minute verbleven in het bezit en de bewaring van voornoemden
Notaris. / J H te Boekhorst / J W te Boekhorst / H J Boland / J Boland / M Pliester. notaris //
[daaronder:] 30.
// Geregistreerd te Terborg den Vyftienden October Achttienhonderd Zes enveertig deel een en
veertig folio honderd veertig recto vak drie ad Zeven en verso vak een ad drie, ontvangen honderd
Zes en veertig Gulden en vyf en twintig Cents voor regt, uitmakende met de acht en dertig opcenten twee honderd en een gulden twee en tachtig en een halve Cent, houdende twee bladen en twee
renvooyen namelijk:
Cessie roerend goed waardig f 500.- à 1¼ p% f 6.25
id. onr. goed. huurw. f 280.- x 20 = [f] 5600.- [à] 2½ [f] 140.f 146.25
38 opcenten [f] 55.57½
f 201.82½
De Ontvanger / E Maer[uin?] // [cc (Arnhem) 12-2-2000/16-7-2000 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
2-3-1894: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1894. / 2 Maart / Hendrik Jan Boland. en Derkje
Remmelink. / [hierna wordt genoemd: Marinus Josias Rusink (?) x Antjen Boland] // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
10-7-1898: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1898 / 10 Juli. / Hendrik Jan Boland en Johanna
Engelina Te Grotenhuis. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
16-5-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-5-1904 No. 99 / Heden den zestienden
Mei negentien honderd-vier, is voor ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik Jan Boland oud veertig jaren, van beroep tuinman wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Engelina te Grotenhuis, zonder beroep op
den vijftienden Mei dezes jaars, des morgens ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Gendringen nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Reinau Jaquline [:veranderd in: Jacquline?] Wilhelmina / Waarvan
wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Heinrich Gervers, oud vierentachtig
jaren, van beroep zonder en Johan Gerrit Wisman oud zesendertig jaren, van beroep kleermaker
beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Boland:
26-5-1926: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1926 No 17 / Heden den zes en twintigsten Mei negentienhonderd-zes-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: /
Hendrik Willem Christiaan Nusselder, oud negen en twintig jaren, smid, geboren en wonende te
Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Hendrik Willem Nusselder, oud vijf en zeventig
jaren, smid en van Grada Heinen, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te
Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven ter
eener / en Reinau Jaquline Wilhelmina Boland, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren
en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Hendrik Jan Boland, overleden en van Johanna Engelina te Grotenhuis, zonder beroep, wonende te Gendringen, die blijkens
overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk der gemeente Gendringen, de vereischte toestemming tot dit huwelijk heeft gegeven, ter andere zijde. / De afkondiging
tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier op den vijftienden Mei dezes jaars. / Gehoord de
verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zjn,
heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Hendrik Willem
Christiaan Nusselder en Reinau Jaquline Wilhelmina Boland / Gedaan in tegenwoordigheid van:
Antoon Gosseling, oud vier en veertig jaren, metselaar, wonende te Gendringen, zwager van den
bruidegom en Hendrik Willem Boland, oud vijf en twintig jaren, tuinman, wonende te Gendringen,
broeder van de bruid. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Johannes (?) (H.J.) Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Johannes Boland / echtgenote van B.Th.
Veerbeek / De Heurne: H.J. Boland [en] C.H. Boland-Krajenbrink / Zelhem: F.B. Boland [en]
M.D. Boland-Tebeest / Breedenbroek: W. Boland [en] G. Boland-Gesink / Dinxperlo: G.A. Boland
[overleden] [en] G.G. Boland-Sondern / Gorssel: E.G.H. Westendorp-Boland [en] J.G. Westendorp
/ Halle: F.J. Gesink-Boland [en] H.J. Gesink / Dinxperlo: G.H. Veerbeek [en] G.A. Veerbeek-Luijmes / Neven en nichten / Breedenbroek, 15 februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Boland:
27-10-1926: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1926. / 27 Oct. / Hendrik Willem Boland / en
Dina Hendrika Gosseling. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus (Henricus Martinus) Boland:
17-7-1912: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-7-1912 No. 159 / Heden den zeventienden
Juli negentien honderd-twaalf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Johannes Hendrikus Boland oud [#vierendertig] [√zes en dertig / Renvooi en doorhaling van
een geschreven woord in regel zes van boven goedgekeurd] jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Elisabeth Arendsen, zonder beroep
op den vijftienden Juli dezes jaars, des avonds ten elf ure, ten huize van hem aangever te Oer nummer zesenzestig vier binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Henricus Martinus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud drieenzeventig jaren, van beroep gemeentebode en
Augustinus Johannes Guiting oud tweeendertig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden wonende
in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / J H Boland /
W Jonkhans / A Guiting / W.S.Tervoert // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Boland:
26-5-1926: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1926 No 17 / Heden den zes en twintigsten Mei negentienhonderd-zes-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: /
Hendrik Willem Christiaan Nusselder, oud negen en twintig jaren, smid, geboren en wonende te
Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Hendrik Willem Nusselder, oud vijf en zeventig
jaren, smid en van Grada Heinen, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te
Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven ter
eener / en Reinau Jaquline Wilhelmina Boland, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren
en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Hendrik Jan Boland, overleden
en van Johanna Engelina te Grotenhuis, zonder beroep, wonende te Gendringen, die blijkens overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk der gemeente Gendringen, de
vereischte toestemming tot dit huwelijk heeft gegeven, ter andere zijde. / De afkondiging tot dit
huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier op den vijftienden Mei dezes jaars. / Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zjn,
heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Hendrik Willem
Christiaan Nusselder en Reinau Jaquline Wilhelmina Boland / Gedaan in tegenwoordigheid van:
Antoon Gosseling, oud vier en veertig jaren, metselaar, wonende te Gendringen, zwager van den
bruidegom en Hendrik Willem Boland, oud vijf en twintig jaren, tuinman, wonende te Gendringen, broeder van de bruid. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc
1982-1999 tB]
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– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Boland:
31-12-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 31-12-1931 No 290. [= de laatste akte van
deze jaargang] / Heden den een en dertigsten December negentienhonderd-een-en-dertig verscheen
voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Hendrik Willem Boland, oud een en dertig jaren, tuinman, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag
dertig December dezes jaars, des voormiddags te tien uur, te zijnen huize nummer twaalf te Gendringen, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Dina Hendrika Gosseling zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van:
Gerrit Jan / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrik Willem Christiaan Nusselder, smid oud vijf
en dertig jaren, wonende te Gendringen en Hendrik Albert Gosseling, bloemist, oud zeven en twintig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. //
[cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Johanna) Boelant:
26-6-1828: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 26 / [ged.:] August 3 / 1828 / Johanna /
D V Jan willem Boelant en Gesiena te Beest / [get.:] voeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Antjen) Bolant:
19-4-1832: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 19 / [ged.:] 29 April / 1832 / Antjen / D V
Jan Willem Bolant en Gesiena te Beest / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (?) (Johanna) Boland:
14-6-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 14-6-1843 No 22. / Heden den veertienden der
maand Junij één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik Schepers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland,
verschenen: Jan Hendrik Ressing oud vijftig jaren, kleermaker en Roelof Albertus van Huet oud
acht en veertig jaren, Bakker [:er lijkt te staan: Bukker] beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Juny des jaars achttien honderd
drie en veertig, des morgens ten half zeven uren, in ’t Dorp in het huis, No. 88. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Circa vyftien maanden is overleden [#Johanna] [doorgehaald:
“Johanna” / geappr.] / Geertruid Boland, geboren en woonachtig binnen deze Gemeente, dochter
van Antony Boland, kleermaker en van Gerharda Everdina Luimes, Ehelieden in deze Gemeente
wonende. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers. // [cc
1982-1999 tB]
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– Johanna (2x) (Antjen/Johanna):
1-6-1844: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Volmagt. / 1844. den 1e Juni / No 589.] //
Voor Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, te Gendringen residerende, in tegenwoordigheid van de hiernagenoemde, en mede ondergeteekende
getuigen: / verschenen:
A.
1o Henderse Ovink, arbeidster wonende te Dinxperlo.
2o Elsken Ovink, ehevrouw van en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Derk Jan Harmelink,
landbouwer onder Boekholt in het Koningrijk Pruissen.
3o Jacobus Ovink, verwer, wonende te Dinxperlo.
4o Wessel Ovink, Kleermaker, in de gemeente Gendringen;
deze Comparanten alle Kinderen van wylen de echtelieden Lammert Ovink, en Willemina Veerbeek, welke laatste vroeger is gehuwd geweest met wylen Gerrit Willem Koning en volle Zuster
was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook genoemd hebbende Dirk Verbeek (!), –
Verklarende deze Comparanten dat behalven hun, er geene andere, of meerdere afstammelingen
van gemelde Willemina Veerbeek bestaan dan alléén nog: /5./ de Kinderen van wylen hunlieder
Zuster Hendrika Ovink gehuwd geweest met Gerrit Willem Kremer welke kinderen zyn genaamd
Willemina, – en Aaltjen Kremer – /6/ één kind van der comparanten halve broeder wijlen Peter
Koning, en /7./ de vier nagelatene Kinderen van de halve broeder der comparanten wijlen Gerrit
Willem Koning.
B.
5o /a/ Gerritjen Veerbeek, weduwe van wijlen Berend Bruijl, zonder beroep wonende te Suderwyk
in het Koningrijk Pruissen.
6. b/ Derk Willem Veerbeek, timmerman wonende te Varsseveld, eenig Kind van wylen Derk
Hendrik Veerbeek.
7o c/ Petronella Veerbeek ehevrouw van en ten dezen bij gestaan en gemagtigd door Frederik Lutgenhorst, MolenaarsKnecht te Nedermurmten, in het Koningrijk Pruissen, éénig Kind van wijlen
Lambertus Veerbeek.
zynde deze Sub B. vermelde drie Comparanten de eerste Kind, = en de beide laatsten kleinkinderen van wijlen Wessel Veerbeek welken laatstgenoemden een volle broeder was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook noemende Dirk Verbeek: – verklarende deze Comparanten
dat er behalven hun, geene andere of meerdere afstammelingen van wijlen Wessel Veerbeek bestaan, dan alléén nog /d/ de kinderen van hunnen broeder wylen Jan Willem Veerbeek, te Pernis.
C.
8o Derk te Beest, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
9o Hendrika te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan, en gemagtigd door Lambertus Luimes, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
10o Willemina te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Peter Hubers,
landbouwer wonende te Werth in het Koningrijk Pruissen
11o Elisabeth Lensing, zonder beroep, weduwe van Hendrik Jan te Beest wonende onder Boekholt
in het Koningrijk Pruissen als moeder, en wettige voogdesse over hare minderjarige dochter /a/
Gesina te Beest
12 /b/ Gerrit Jan te Beest, akkerman onder Boekholt in het Koninkrijk Pruissen.
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13. a/ Hendrik Jan Boland, akkerman, in de gemeente Gendringen zoon van wylen de echtelieden
Jan Willem Boland en Gesina te Beest, en eindelyk
gemelden Derk te Beest in zyne betrekking van voogd der overige nog minderjarige Kinderen van
wijlen de echtelieden Jan Willem Boland, en Gesina te Beest, welke zijn genaamd
b/ Johannes – c/ Johanna / en d/ Antjen Boland.
zynde deze onder Letter C vermelde comparanten of die zij vertegenwoordigen kinderen en kleinkinderen van wijlen de echtelieden Gerrit te Beest, en Johanna Geertruid Tuente, welke laatste was
eene halve Zuster van nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook wel noemende Dirk Verbeek.
deze Comparanten verklaren te Zyn de eenige afstammelingen van wylen gemelde Johanna Geertruid Tuente
Verklarende alle de voornoemde Comparanten dat behalve de hiervoor genoemden, er geen meerdere bloedverwanten of erfgenamen van heelen of halven bedde van meergenoemden Derk Jan
Veerbeek of ook genaamd geweest Dirk Verbeek bestaan, dan
D. /– de afstammelingen van wijlen Jan Willem Veerbeek, te Amsterdam overleden, welke volle
broeder was van den meergenoemden Derk Jan Veerbeek, of ook Dirk Veerbeek.
E. – de afstammelingen van Anna Catharina Veerbeek, overleden te Amsterdam en
F. – de afstammelingen van Hendrina Veerbeek, overleden te Silvolde
welke beide laatsten zijn geweest volle zusters van wylen dukgemelden Derk Jan Veerbeek, ook
genaamd geweest Dirk Verbeek.
En verklaarden de Comparanten bij de tegenswoordige akte te Constituëren, Substituëren, kwalificeren, en magtig te maken de Heeren Albertus Tegelaar, commissionair en François Gerard Walter, makelaar, beide wonende binnen Amsterdam de eerstgenoemde, in de lange Noorderstraat, en
de andere op de Keizersgracht bij de Westermarkt Nummer 496; en zulks Zoo te Zamen als ieder
hunnen in het bijzonder om namens hun comparanten op de geschikste wijze te verkoopen, en te
gelde te maken een nominaal Kapitaal van veertigduizend gulden Nationale werkelijke Schuld rentende twee en een half percent ingeschreven in het Grootboek der zelve Schuld letter V. deel 10.
Nummer 2980. ten name van Verbeek /weduwe Dirk/ geboren Sophia Puttman, in leven buiten beroep vroeger gewoond hebbende, te Amsterdam, laatst gewoond hebbende en op den achtsten
Maart des jaars achttien honderd drie en veertig te Beeck in het Koningrijk Pruissen overleden van
dewelke zij comparanten als naaste bloedverwanten van haren overledenen man Derk Jan Veerbeek, of ook genaamd geweest Dirk Verbeek die met de verder in deze vermelde op haar overlyden volgens de wet van erfvolging bij versterf de gerechtigden tot zijne nalatenschap indien hij op
dat tydstip gestorven ware, zouden geweest zijn, zyn gebleven derzelver mede erfgenamen achtervolgens haren uitersten wil op den Zevenden december achttien honderd een en dertig voor den
Notaris Johannes Albertus Hoog in bij zyn van getuigen te Amsterdam verleden, behoorlyk geregistreerd, – ten dien einde de vereischte Memorie van Stukken, billetten van overschrijving en
Saldo optemaken te teekenen en inteleveren, het Kapitaal te namen der Kooperse af= en over te
Schryven de Koopspenningen gelijk mede de verschenen Renten te ontvangen, daarvoor te kwitteren in alle Registers te teekenen, en voorts alles dienaangaande meerder te doen en te verrigten wat
zal worden vereischt, en de Comparanten zelve zouden kunnen en moeten doen belovende het alles
te zullen goed keuren en bekragtigen.
Verder verklaren de gezamentlijke Comparanten bij deze te Constituëren en magtig te maken de
Heer Theodorus Antonie Jagerink, Fabrikant wonende te Dinxperlo, in het arrondissement Zutphen
ten einde na afloop van den aan voorgenoemde Heeren gemagtigden gegeven last, verder hunne
regten en belangen waartenemen, te bevorderen en uittevoeren in den boedel en nalatenschap van
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de hiervoorgenoemde erflatersche Sophia Puttman, weduwe Dirk Verbeek, of ook Derkjan Veerbeek genaamd geweest, denzelfden boedel te beredderen en tot effenheid en likwiditeit te brengen
van, en aan elk, en een iegelijk te vragen of te geven rekening en verantwoording, mitsgaders inzage en uitlevering van alle papieren en stukken tot den gemelden boedel betrekkelijk een en ander
wel bevindende goed te keuren of anders aftekeuren, en tegen te spreken, alle uitstaande voordeelige vorderingen te vorderen daartegen alle deugdelijke Schulden en lasten des boedels, gelijk mede
gemaakte legaten, en prelegaten te betalen, voor alle ontvangsten en uitgaven kwitantiën te geven
of te nemen voor namaning intestaan
Wijders nadat alles bered, en tot effenheid zal zijn gebracht, met de mede geregtigden overtegaan
tot Scheiding en verdeeling des boedels; hetgeen daarbij aan, of ten behoeve van hun Comparanten
zal worden toegescheiden te ontvangen en overtenemen en aan de medegeregtigden wederkerig
hun aandeel toetescheiden en aftestaan, hijpothekaire inschrijvingen te nemen in alle doorhalingen
zoo van reeds bestaande als in het vervolg te nemene inschrijvingen toetestemmen en te bewilligen, ontheffing te verleenen domicilie te kiezen tot alle voorschrevene verrigtingen, de nodige akten, proces verbalen en verdere Stukken aantegaan, te verlyden, en teekenen, en verders ter zake
voormeld, alles meerder te doen, en te verrigten wat zal worden vereischt, en zij comparanten
tegenwoordig zynde, zelven zouden kunnen, mogen en moeten doen, schoon tot een of andere zaak
een breedvoeriger, of meer bijzondere lastgeving nodig ware, gevende en verlenende eindelijk nog
aan de Heer lasthebber de magt van Substitutie onder belofte van goedkeuring, bekrachtiging en
verband als naar regten, [toegevoegd: zynde de Comparanten by de notaris bekend.]
Waarvan Akte! Gedaan en verleden te Dinxperlo, ten woonhuize van de eerste Comparante op
heden den eersten Junij Achttien honderd vier en veertig, in tegenwoordigheid van Johannes van
Bergen bakker, en Gerrit Jan te Beest, wever, beide wonende te Dinxperlo by mij Notaris bekende
getuigen.
En na gedane voorlezing hebben de comparanten /: uitgezonderd Hendrika te Beest, Lambertus
Luimes Elisabeth Lensing, Henderse Ovink Gerritje Veerbeek en Petronella Veerbeek die verklaarden niet te Kunnen Schrijven als hebbende zulks niet geleerd, :/ benevens de gemelde getuigen met mij Notaris geteekend deze Minute die gebleven is in het bezit en de bewaring van voornoemden Notaris. / [eerste rij onder elkaar:] Elsken ovink / Derk Jan Harmelink / Jacobus Ovink /
Wessel ovink / J Van Bergen / [tweede rij onder elkaar:] D.W. Veerbeek / F. Luthenhorst / G J Te
Beest / W te Beest / Peter Hubers / G J te Beest / [derde rij onder elkaar:] D te Beest / H J Boland /
M Pliester. Notaris
[in de marge (in een ongewoon duidelijk handschrift):] Geregistreerd te Terborg den vijfden Junij
1800 vier en veertig deel negen en dertig folio twee en twintig verso vak vier sqq houdende twee
bladen en geen renvooijen. Ontvangen voor regt een gulden zestig cent, makende met de acht en
dertig opcenten twee gulden een en twintig cent. / 2 Regten f 1.60 / 38 opc. [achter een accolade:]
f 2.21 // De Ontvanger / de Vassii // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Boland:
16-4-1848: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1848. / April 16. / Johanna Boland //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Antje) Boland:
9-4-1852: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1852. / April 9. / Antje Boland // [cc
1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BOLAND (nr. 166-1 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 27

– Johanna (Johanna) Boland:
12-8-1880: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 170]: [geb./ged.] 12/13-81880: Johanna / Parentes: Joannes Wilhelmus Boland et Everdina Hulsbrink (Dam) / Patrini: Wilhelmina te Kaat (Ulft) et Maria Johanna Hulsbrink (Gendringen). // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Antjen) Boland:
2-3-1894: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1894. / [sc.: 2 Maart] / Marinus Josias Husink [z.v.
wijlen Josias Husink en Willemina Berendsen] en Antjen Boland. [d.v. Johannes Boland en
Johanna Sellen; tB] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (?) (Annie) Keuper-Boland:
22-8-1993 (advertentie): Op zondag 22 augustus 1993 zijn wij 25 jaar getrouwd. / Johan en Annie
Keuper / Wij willen dit samen met onze kinderen, ouders en U vieren op zaterdag 21 augustus a.s.
/ Wilt u ons hiermee feliciteren, wij houden receptie van half drie tot vier uur in zaal te Pas,
Grotestraat 1, Gendringen. / 7081 HK Gendringen / Omsteg 2 [te Wieken] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (?) Keuper-Boland:
27-4-1994 (rouwkaart huisarchief Engelwijk): Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
haar lief waren, is overleden onze lieve moeder en oma Helene Dina Benning / weduwe van Jan
Willem Boland / op de leeftijd van bijna 87 jaar. / Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging die moeder mocht krijgen in het “Antonia” verpleeghuis te Terborg. / Wim en Diny / Johan /
Henk en Netty / Gerrit en Jenny / Annie en Johan / en kleinkinderen // 27 april 1994 / “Antonia”
verpleeghuis Terborg. / Corr. adres: J.H. Boland / Banninkweg 1 / 7081 HG Gendringen / De
Rouwdienst zal worden gehouden op maandag 2 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen, waarna de begrafenis volgt op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt u uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen voor aanvang van de Rouwdienst vanaf
12.30 uur in de kerk. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (?) (Annie) Boland:
11-11-2006 (verhuisbericht): J. Keuper (Johan en Annie), Omsteg 2, 7081 HK Gendringen; nieuw
adres met ingang van 11-11-2006: Woldenburgseweg 10a, 7077 AG Netterden, telefoon 0315681.678 // [cc 8-11-2006 tB]
– Johanna Arnolda (Johanna Arnolda) Boland:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1103): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Buiten De Meij-poort
– Huisnummer: B 230
– Aantal personen: 4 [dit is nr. 2]
– Naam: Johanna Arnolda Boland
– Leeftijd: 31 jaar
– Geboorteplaats: Dinxperlo
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 19-9-2003/6-11-2003 tB]
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– Johanna Engelberta (Johanna Engelina) Boland:
21-10-1937: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 21 Oct / 1937. / Gerrit Hendrik Colenbrander / en
Johanna Engelina Boland // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruida) Boland:
1-12-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-12-1886 No. 177 / Heden den eersten der
maand December achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Willem Boland van beroep arbeider oud vier en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Johanna Bloemendaal zijne
huisvrouw, zonder beroep op dingsdag den dertigsten der maand November achttien honderd zes
en tachtig, des avonds ten negen uren, ten huize van hem Comparant op de Wals Wijk A No 192
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Johanna Geertruida / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Hendricus Beijer van beroep koster oud Zes en dertig jaren, en
Johan Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999
tB]
– Johanna Gesina (Johanna Gesina) Boeland:
4-2-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-2-1848 No 18. / Heden den Vierden der maand
Februarij een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus van Grotenhuis
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland,
verschenen: Hendrik Derksen. Metselaar oud Vyf en twintig jaren, wonende te s Heerenberg in
deze Gemeente, No. 87, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte van een Kind
van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Johanna Gesina Boeland. ten haren huize
op Vrijdag den Vierden der maand February dezes jaars, des morgens ten Vier uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornamen te willen geven van Hendrikus
Wilhelmüs. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Botzen
koster, oud Vier en Vyftig jaren, en Jan Derksen, timmerman oud Acht en twintig jaren, beide
mede in deze Gemeente woonachtig, door Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij,
na in de twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend benevens Comparant en getuigen. / [met potlood in de marge:] overleden 25/II ’32 //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria (?) (Annemieke) Boland:
26-8-1993 (advertentie): Op donderdag 26 augustus a.s. [= 1993] hopen wij te gaan trouwen in het
gemeentehuis in Varsseveld om 10.30 uur. / De kerkelijke inzegening zal zijn in de
Keurhorsterkerk in Sinderen om 13.30 uur, door ds. P.G. Schoneveld. / Klanten, relaties en
anderen die ons daarmee willen feliciteren zijn van harte welkom op de receptie van 15.30 tot
17.00 uur, bij Erve Kots, Eimersweg 4 in Lievelde. / Gert Hartemink en Annemieke Boland /
Loonbedrijf Hartemink / Kasselderstraat 6a, 7065 BW Sinderen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Wilhelmina (Johanna Willemina) Bolland:
5-9-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-9-1898 No. 161 / Heden den vijfden
September achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno
van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen: Henri te Boekhorst, oud vijfendertig jaren, van beroep
schoenmaker wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna
Willemina Bolland, zonder beroep op den derden September dezes jaars, des avonds ten half
twaalf ure, ten huize van hem aangever te Gendringen wijk A no. negenentachtig binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden
Marinus Jacobus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Petrus van
Loo, oud veertig jaren, van beroep schoenmaker en Jan Hendrik Ruesink oud vierendertig jaren,
van beroep schoenmaker beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met
den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Wilhelmina (Johanna Willemina) Bolland:
27-5-1926: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 27-5-1926 No 18 / Heden den zeven en
twintigsten Mei negentienhonderd-zes-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te
gaan: / Jan Hendrik te Boekhorst, oud negen en twintig jaren, hoofd eener school, geboren en
wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Henri te Boekhorst, oud drie en zestig
jaren, schoenmaker, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde zijne
toestemming tot dit huwelijk te geven en van Johanna Willemina Bolland, overleden, ter eener /
en Johanna Berendina Koenders, oud dertig jaren, onderwijzeres, geboren en wonende te Wisch,
meerderjarige dochter der echtelieden Willem Koenders, overleden en van Johanna Sandrina
Nijhoff, zonder beroep, wonende te Wisch. / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting
geschied, alhier en te Wisch op den vijftienden Mei dezes jaars / Gehoord de verklaring van
Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de
plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zjn, heb ik, in
naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: / Jan Hendrik te Boekhorst
en Johanna Berendina Koenders / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrikus Lambertus
Berkelder, oud vier en veertig jaren, zonder beroep, wonende te Zelhem, zwager van de bruid en
Johan Hendrik Engelbert Toorop, oud negen en twintig jaren, assistent-directeur op een
zuivelfabriek wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is
voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bolant:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten
(Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D
Heerlijckheijdt Etten / ’t Dorp Etten”, AHA-volgnr. 242:) / [in de marge, sub “Koeijen” en
“Veersen”:] 1 [en] – / Aerndt Gijsbers / Een koeij eñ een kalff / getuijge Jan Heijster en Jan
Bolant / [summa:] :–12–: // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bolant:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D Heerlijckheijdt Etten
/ ’t Dorp Etten”, AHA-volgnr. 243:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Jan
Heijster / Een koeij eñ een Eenwinter / getuijge Jan Bolant eñ Arndt Gijsbers / [summa:] 1–4–: //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bolandt:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D Heerlijckheijdt Etten
/ ’t Dorp Etten”, AHA-volgnr. 245 [het laatste nummer]:) / [in de marge, sub “Koeijen” en
“Veersen”:] 2 [en] – / Jan Bolandt / Twee koeijen een kalff / getuijgen Jan Heijster eñ Aernt Gijsbers / [summa:] 2–8–: // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Boland:
28-2-1740: RBS 261 (’s-Heerenberg): / Getrouwd 28-2-1740: / Jan Boland en Aleida van
Gumster // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johan) Bolandt:
9-5-1751: RBS 261 (’s-Heerenberg): / Getrouwd 9-5-1751: Johan Bolandt en Anna Margaritha
van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Boland:
22-9-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 9: Anno 1796 /
op den 22 September / Coram A. vink [en] Evert Poor / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Jan Boland Jonkman gebore alhier en woonagtig, / en Johanna Aleijda Egbers weduwe van wilm
verveurden, gebore te Diedam en aldaar woonagtig. / den 25 September voor den Eerste maal / den
2 October voor den tweede maal / den 9 dito voor den Derde maal volgens relaas van den bode
onverhindert Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den 13 October 1796 te Diedam
getrouwd, volgens attest van F.W. Scheers Roomsch priester aldaar. / S’Heerenbergh den 15
October 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
10-6-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 10-6-1815 No 101 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Tienden Junij zijn voor ons Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Cornelis Willemsen en Johannes Boland geburen welke ons
hebben verklaard dat op den Negenden Junij dezes jaars des middags ten Vijf uren in het huis No.
[niet ingevuld] is overleden Nicolaas Nijmaal oud Zes dagen Zoon van Nicolaas en van Maria
Kelder / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend
met de declaranten / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (2x) (Jannus/Jannus) Boolant:
27-8-1823: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] August 27 / [ged.:] september 13 / 1823 /
Jannus / Z V Jannus Boolant en Gesiena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jannes) Boland:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-8-1821 geboren (AHA-volgnr. 1030),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 145:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 129
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 6)
– Naam: Jannes [Boland]
– Geboortedatum: den 28 August 1821
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
– Johannes (Johannes) Boeland:
15-10-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 15-10-1827 No 105 / Heden den Vyftienden der
maand October één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Ooswold Boeland, dagloner oud Zeven en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke Zyne Ehevrouw Hendrika Overbeek, oud Zeven en dertig jaren, op Zaturdag den
dertienden der maand October dezes jaars, des avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johannes / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Botzen Koster, oud drie en dertig jaren, en
van Dirk van Halteren, dagloner oud Vier en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
met eerstgenoemde Getuige, hebbende de Declarant en laatstgemelde Getuige verklaard niet te
kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Johannes Boeland. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 57.
Johannes Boland // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Johannes (Jan) Boland:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 58.
Jan Boland & Co // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
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– Johannes (Johannes) Boland:
3-7-1842: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1842. / Julij 3. / Johannes Boland // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
1-6-1844: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Volmagt. / 1844. den 1e Juni / No 589.] //
Voor Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, te
Gendringen residerende, in tegenwoordigheid van de hiernagenoemde, en mede ondergeteekende
getuigen: / verschenen:
A.
1o Henderse Ovink, arbeidster wonende te Dinxperlo.
2o Elsken Ovink, ehevrouw van en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Derk Jan Harmelink,
landbouwer onder Boekholt in het Koningrijk Pruissen.
3o Jacobus Ovink, verwer, wonende te Dinxperlo.
4o Wessel Ovink, Kleermaker, in de gemeente Gendringen;
deze Comparanten alle Kinderen van wylen de echtelieden Lammert Ovink, en Willemina
Veerbeek, welke laatste vroeger is gehuwd geweest met wylen Gerrit Willem Koning en volle
Zuster was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook genoemd hebbende Dirk Verbeek
(!), – Verklarende deze Comparanten dat behalven hun, er geene andere, of meerdere
afstammelingen van gemelde Willemina Veerbeek bestaan dan alléén nog: /5./ de Kinderen van
wylen hunlieder Zuster Hendrika Ovink gehuwd geweest met Gerrit Willem Kremer welke
kinderen zyn genaamd Willemina, – en Aaltjen Kremer – /6/ één kind van der comparanten halve
broeder wijlen Peter Koning, en /7./ de vier nagelatene Kinderen van de halve broeder der
comparanten wijlen Gerrit Willem Koning.
B.
5o /a/ Gerritjen Veerbeek, weduwe van wijlen Berend Bruijl, zonder beroep wonende te Suderwyk
in het Koningrijk Pruissen.
6. b/ Derk Willem Veerbeek, timmerman wonende te Varsseveld, eenig Kind van wylen Derk
Hendrik Veerbeek.
7o c/ Petronella Veerbeek ehevrouw van en ten dezen bij gestaan en gemagtigd door Frederik
Lutgenhorst, MolenaarsKnecht te Nedermurmten, in het Koningrijk Pruissen, éénig Kind van
wijlen Lambertus Veerbeek.
zynde deze Sub B. vermelde drie Comparanten de eerste Kind, = en de beide laatsten
kleinkinderen van wijlen Wessel Veerbeek welken laatstgenoemden een volle broeder was van den
nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook noemende Dirk Verbeek: – verklarende deze
Comparanten dat er behalven hun, geene andere of meerdere afstammelingen van wijlen Wessel
Veerbeek bestaan, dan alléén nog /d/ de kinderen van hunnen broeder wylen Jan Willem Veerbeek,
te Pernis.
C.
8o Derk te Beest, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
9o Hendrika te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan, en gemagtigd door Lambertus
Luimes, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
10o Willemina te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Peter Hubers,
landbouwer wonende te Werth in het Koningrijk Pruissen
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11o Elisabeth Lensing, zonder beroep, weduwe van Hendrik Jan te Beest wonende onder Boekholt
in het Koningrijk Pruissen als moeder, en wettige voogdesse over hare minderjarige dochter /a/
Gesina te Beest
12 /b/ Gerrit Jan te Beest, akkerman onder Boekholt in het Koninkrijk Pruissen.
13. a/ Hendrik Jan Boland, akkerman, in de gemeente Gendringen zoon van wylen de echtelieden
Jan Willem Boland en Gesina te Beest, en eindelyk
gemelden Derk te Beest in zyne betrekking van voogd der overige nog minderjarige Kinderen van
wijlen de echtelieden Jan Willem Boland, en Gesina te Beest, welke zijn genaamd
b/ Johannes – c/ Johanna / en d/ Antjen Boland.
zynde deze onder Letter C vermelde comparanten of die zij vertegenwoordigen kinderen en
kleinkinderen van wijlen de echtelieden Gerrit te Beest, en Johanna Geertruid Tuente, welke
laatste was eene halve Zuster van nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook wel noemende Dirk
Verbeek.
deze Comparanten verklaren te Zyn de eenige afstammelingen van wylen gemelde Johanna
Geertruid Tuente
Verklarende alle de voornoemde Comparanten dat behalve de hiervoor genoemden, er geen
meerdere bloedverwanten of erfgenamen van heelen of halven bedde van meergenoemden Derk
Jan Veerbeek of ook genaamd geweest Dirk Verbeek bestaan, dan
D. /– de afstammelingen van wijlen Jan Willem Veerbeek, te Amsterdam overleden, welke volle
broeder was van den meergenoemden Derk Jan Veerbeek, of ook Dirk Veerbeek.
E. – de afstammelingen van Anna Catharina Veerbeek, overleden te Amsterdam en
F. – de afstammelingen van Hendrina Veerbeek, overleden te Silvolde
welke beide laatsten zijn geweest volle zusters van wylen dukgemelden Derk Jan Veerbeek, ook
genaamd geweest Dirk Verbeek.
En verklaarden de Comparanten bij de tegenswoordige akte te Constituëren, Substituëren,
kwalificeren, en magtig te maken de Heeren Albertus Tegelaar, commissionair en François Gerard
Walter, makelaar, beide wonende binnen Amsterdam de eerstgenoemde, in de lange Noorderstraat,
en de andere op de Keizersgracht bij de Westermarkt Nummer 496; en zulks Zoo te Zamen als
ieder hunnen in het bijzonder om namens hun comparanten op de geschikste wijze te verkoopen,
en te gelde te maken een nominaal Kapitaal van veertigduizend gulden Nationale werkelijke
Schuld rentende twee en een half percent ingeschreven in het Grootboek der zelve Schuld letter V.
deel 10. Nummer 2980. ten name van Verbeek /weduwe Dirk/ geboren Sophia Puttman, in leven
buiten beroep vroeger gewoond hebbende, te Amsterdam, laatst gewoond hebbende en op den
achtsten Maart des jaars achttien honderd drie en veertig te Beeck in het Koningrijk Pruissen
overleden van dewelke zij comparanten als naaste bloedverwanten van haren overledenen man
Derk Jan Veerbeek, of ook genaamd geweest Dirk Verbeek die met de verder in deze vermelde op
haar overlyden volgens de wet van erfvolging bij versterf de gerechtigden tot zijne nalatenschap
indien hij op dat tydstip gestorven ware, zouden geweest zijn, zyn gebleven derzelver mede
erfgenamen achtervolgens haren uitersten wil op den Zevenden december achttien honderd een en
dertig voor den Notaris Johannes Albertus Hoog in bij zyn van getuigen te Amsterdam verleden,
behoorlyk geregistreerd, – ten dien einde de vereischte Memorie van Stukken, billetten van
overschrijving en Saldo optemaken te teekenen en inteleveren, het Kapitaal te namen der Kooperse
af= en over te Schryven de Koopspenningen gelijk mede de verschenen Renten te ontvangen,
daarvoor te kwitteren in alle Registers te teekenen, en voorts alles dienaangaande meerder te doen
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en te verrigten wat zal worden vereischt, en de Comparanten zelve zouden kunnen en moeten doen
belovende het alles te zullen goed keuren en bekragtigen.
Verder verklaren de gezamentlijke Comparanten bij deze te Constituëren en magtig te maken de
Heer Theodorus Antonie Jagerink, Fabrikant wonende te Dinxperlo, in het arrondissement Zutphen
ten einde na afloop van den aan voorgenoemde Heeren gemagtigden gegeven last, verder hunne
regten en belangen waartenemen, te bevorderen en uittevoeren in den boedel en nalatenschap van
de hiervoorgenoemde erflatersche Sophia Puttman, weduwe Dirk Verbeek, of ook Derkjan Veerbeek genaamd geweest, denzelfden boedel te beredderen en tot effenheid en likwiditeit te brengen
van, en aan elk, en een iegelijk te vragen of te geven rekening en verantwoording, mitsgaders
inzage en uitlevering van alle papieren en stukken tot den gemelden boedel betrekkelijk een en
ander wel bevindende goed te keuren of anders aftekeuren, en tegen te spreken, alle uitstaande
voordeelige vorderingen te vorderen daartegen alle deugdelijke Schulden en lasten des boedels,
gelijk mede gemaakte legaten, en prelegaten te betalen, voor alle ontvangsten en uitgaven kwitantiën te geven of te nemen voor namaning intestaan
Wijders nadat alles bered, en tot effenheid zal zijn gebracht, met de mede geregtigden overtegaan
tot Scheiding en verdeeling des boedels; hetgeen daarbij aan, of ten behoeve van hun Comparanten
zal worden toegescheiden te ontvangen en overtenemen en aan de medegeregtigden wederkerig
hun aandeel toetescheiden en aftestaan, hijpothekaire inschrijvingen te nemen in alle doorhalingen
zoo van reeds bestaande als in het vervolg te nemene inschrijvingen toetestemmen en te
bewilligen, ontheffing te verleenen domicilie te kiezen tot alle voorschrevene verrigtingen, de
nodige akten, proces verbalen en verdere Stukken aantegaan, te verlyden, en teekenen, en verders
ter zake voormeld, alles meerder te doen, en te verrigten wat zal worden vereischt, en zij
comparanten tegenwoordig zynde, zelven zouden kunnen, mogen en moeten doen, schoon tot een
of andere zaak een breedvoeriger, of meer bijzondere lastgeving nodig ware, gevende en
verlenende eindelijk nog aan de Heer lasthebber de magt van Substitutie onder belofte van
goedkeuring, bekrachtiging en verband als naar regten, [toegevoegd: zynde de Comparanten by de
notaris bekend.]
Waarvan Akte! Gedaan en verleden te Dinxperlo, ten woonhuize van de eerste Comparante op
heden den eersten Junij Achttien honderd vier en veertig, in tegenwoordigheid van Johannes van
Bergen bakker, en Gerrit Jan te Beest, wever, beide wonende te Dinxperlo by mij Notaris bekende
getuigen.
En na gedane voorlezing hebben de comparanten /: uitgezonderd Hendrika te Beest, Lambertus
Luimes Elisabeth Lensing, Henderse Ovink Gerritje Veerbeek en Petronella Veerbeek die verklaarden niet te Kunnen Schrijven als hebbende zulks niet geleerd, :/ benevens de gemelde getuigen met mij Notaris geteekend deze Minute die gebleven is in het bezit en de bewaring van voornoemden Notaris. / [eerste rij onder elkaar:] Elsken ovink / Derk Jan Harmelink / Jacobus Ovink /
Wessel ovink / J Van Bergen / [tweede rij onder elkaar:] D.W. Veerbeek / F. Luthenhorst / G J Te
Beest / W te Beest / Peter Hubers / G J te Beest / [derde rij onder elkaar:] D te Beest / H J Boland /
M Pliester. Notaris
[in de marge (in een ongewoon duidelijk handschrift):] Geregistreerd te Terborg den vijfden Junij
1800 vier en veertig deel negen en dertig folio twee en twintig verso vak vier sqq houdende twee
bladen en geen renvooijen. Ontvangen voor regt een gulden zestig cent, makende met de acht en
dertig opcenten twee gulden een en twintig cent. / 2 Regten f 1.60 / 38 opc. [achter een accolade:] f
2.21 // De Ontvanger / de Vassii // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Johannes) Boland:
30-9-1846: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr.
3077 (periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Boedelafstand 1846. den 30
September No 778.] / Voor Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie
Gelderland, Standplaats hebbende te Gendringen, in tegenwoordigheid van de hiernagenoemde en
mede ondergeteekende getuigen; – Compareerden: – Jan Hendrik te Boekhorst, landbouwer en
Enneken Eppink, Zonder beroep, Echtelieden, te Zamen wonende op de Wals in de gemeente
Gendringen de vrouw, onder bystand, en magtiging van gemelden haren man, ter eene; – en –
hunnen Zoon Jan Willem te Boekhorst, landbouwer inwonende bij opgemelde Zijne Ouders op de
Wals in de gemeente Gendringen ter anderen Zijde; – En verklaarden de Contractanten ter eenre;
uit hoofde van hun vergevorderden ouderdom, en van de daaruit voortvloeijende Ziekelijken
toestand niet meer in Staat te zijn, om hunne bouwerij en daaraanverbondene werkzaamheden
Zelve te Kunnen nagaan en verrigten en dat zij om die redenen hebben aangegaan met hunnen
Zoon, den Contractant ter anderen zijde het volgende Contract van Boedelafstand met last van
alimentatie.
De Contractanten ter eenre; Jan Hendrik te Boekhorst en Enneken Eppink Staan af, Cederen en
geven bij deze in volkomen eigendom over aan hunnen Zoon Jan Willem te Boekhorst, den
Contractant ter anderen Zyde, die deze Cessie, en afstand, op, en overdragt verklaard aantenemen:
a/ den Inboedel des huizes, bestaande in levendige have en vee, tafels, Stoelen, bedden, en
beddegoed, linnen, gereedschappen, Koper, tin, hout, aarde, en glaswerk, voorraad van
levensmiddelen, het gezaaij op de landerijën niets uitgezonderd van hetgeen maar eenigzints onder
roerend goed kan, of mag gerekend worden, welke roerende goederen zijn geschat op eene waarde
van vijfhonderd gulden. –
b./ de onroerende goederen: bestaande in een bouwplaatsje Staande en gelegen op de Wals in de
gemeente Gendringen volgens den perceelsgewijzen Kadastralen legger van die Gemeente in
sectie D. en bestaande in de navolgende perceelen:
Nummer 1032 bouwland, groot Eene bunder negen en Zestig roeden vijftig ellen.
Nummer 1044. bouwland groot vier en twintig roeden,
Nummer 1051. bouwland, groot Zeven en zestig roeden dertig ellen.
Nummer 1132. bouwland, groot twee bunder tachtig roeden, twintig ellen.
Nummer 1150. weiland, groot Een bunder achten tachtig roeden, twintig ellen.
Nummer 1152. weiland, groot Een bunder [#acht en tachtig roeden twintig ellen] [√Een en tachtig
roeden Zestig ellen. – renvooi goedgekeurd. / J H t B / J W te B / H J B / J B / MP. / Eerste renvooi
MP]
Nummer 1153. bouwland, groot Eene bunder vijf envyftig roeden tachtig ellen
Nummer 1157. bouwland groot drie bunder, vier en Zeventig roeden tachtig ellen
Nummer 1158 weiland groot twee bunder acht en tachtig roeden tachtig ellen
Nummer 1159 weiland, groot Eene bunder vier en Zestig roeden Zeventig ellen;
Nummer 1172 weiland, groot twee en vijftig roeden tachtig ellen.
Nummer 1173. tuin, groot Elf roeden negentig ellen.
Nummer 1178. tuin, groot Zes en twintig roeden.
Nummer 1179. huis en erf, groot Zeven en twintig roeden, negentig ellen.
Nummer 1180. weiland groot veertig roeden twintig ellen.
te Zamen groot twintig bunder drie envyftig roeden, en Zeventig ellen.
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Van welke vaste goederen partijen voor de berekening der Regten van Registratie Zonder eenige
verdere consequentie de onzuivere jaarlyksche huurswaarde berekenen en begrooten op twee
honderd tachtig gulden.
Tegen deze Cessie en afstand op= en overdragt van goederen door de contractanten ter eenre aan
den contractant ter anderen zijde, beloofd, en verbindt zich den Contractant ter anderen Zijde Jan
Willem te Boekhorst.
a./ om aan de ouders levenslang het bestuur, en de Regeling der huishouding over te laten,
Zoodanig en in dier voege dat de Cessionaris of zijne erven of regtverkrijgende zal verpligt zijn
hun in alles te Kennen, en met gemeenschappelyk overleg te handelen.
b./ om de cedenten Jan Hendrik te Boekhorst en Enneken Eppink, ten zijnen huize levenslang te
onderhouden, in kost, drank, en inwoning, tafel en bed, vuur en licht te bezorgen hun van al het
nodige linnen en wollen Kleederen te voorzien naar hunnen Stand, om dezelve Zoo wel in gezonde
als in Ziekelijke dagen behoorlyk op te passen den geneesheer te laten Komen, en de
geneesmiddelen te bezorgen en bekostigen, Zoo dikwijls hunnen toestand zulks zal vereischen.
c./ om aan Zijne Zusters Wilhelmina – Gesina – en Hendrika te Boekhorst uittekeeren voor hunne
respective aandeelen in hetgeen hunne gemelde ouders Zouden nalaten aan ieder de Som van
veertien honderd gulden.
de eene helft binnen een jaar na dode van den eerststervende, en de andere helft binnen een jaar na
dode van de langstlevende der ouders.
d./ om dezelfde Zijne Zusters eene behoorlyke uitreiding te bezorgen en bekostigen op dezelfde
wyze als de overledene Zuster Johanna – Zulks uit den ouderlijken boedel heeft genoten, of in
plaats van die uitkeering of uitreiding aan ieder der Zusters naar hunne verkiezing uitte betalen
honderd gulden, terwijl in ieder [renvooiteken (wau)] [√geval aan ieder der zusters een Kabinet
daar en boven zal worden bezorgd. / renvooi goedgekeurd / J H t B / J W te B / H J B / J B / MP. /
tweede renvooi MP]
e./ Om Zijne Zusters Zoo lang de Zelve ongehuwd zijn in het ouderlijke huis te doen wonen, en
dezelve te verplegen, zoo lang de ouders leven Zonder daarvoor eenige vergoeding te Kunnen of
mogen vorderen, terwijl na dode der ouders, en wanneer die Zusters Zelve hun aandeelen uit den
boedel hebben optevorderen, met overleg en onderling goedvinden de inwonende Zusters eenig
Kostgeld zullen hebben te betalen nimmer meer dan vyfentwintig gulden
f/ om de ouders Komende te overlijden eene fatsoenlyke begrafenis te bezorgen en bekostigen,
naar hunnen Stand.
Aldus overeengekomen tusschen partijën die ter uitvoering dezer woonplaats hebben gekozen ten
Kantore van den bovengenoemden, en ondergeteekenden Notaris binnen Gendringen.
ten Slotte verklaarden de Cedenten dat zij van de bij deze gecedeerde vaste goederen eigenaren
zijn dezelve gedurende meer dan dertig Jaren altoos rustig en ongestoord als eigenaren te hebben
bezeten dat daarvan geene bewyzen van eigendom by hun bekend zijn of bestaan, en het hun ook
niet bekend is, of en wanneer er overschryving van heeft plaats gehad.
de doorhaling van Zes woorden in den eersten en tweeden regel van boven af, op de tweede
bladzijde goedgekeurd.
Waar van Akte.
Gedaan en verleden, ten huize der partijen, op de Wals in de gemeente Gendringen, heden den
dertigsten September Achttienhonderd Zes en veertig in tegenwoordigheid van Hendrik Jan
Boland, en Johannes Boland; beide akkerlieden, beide wonende op de Wals in de gemeente
Gendringen aan mij Notaris bekende getuigen Zynde de partijën insgelyks aan mij Notaris bekend.
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En na gedane voorlezing hebben de comparanten, met uitzondering van Enneken Eppink die
verklaarde niet te Kunnen Schrijven als hebbende zulks niet geleerd benevens de getuigen met mij
Notaris dadelyk geteekend deze Minute verbleven in het bezit en de bewaring van voornoemden
Notaris. / J H te Boekhorst / J W te Boekhorst / H J Boland / J Boland / M Pliester. notaris //
[daaronder:] 30.
// Geregistreerd te Terborg den Vyftienden October Achttienhonderd Zes enveertig deel een en
veertig folio honderd veertig recto vak drie ad Zeven en verso vak een ad drie, ontvangen honderd
Zes en veertig Gulden en vyf en twintig Cents voor regt, uitmakende met de acht en dertig
opcenten twee honderd en een gulden twee en tachtig en een halve Cent, houdende twee bladen en
twee renvooyen namelijk:
Cessie roerend goed waardig f 500.- à 1¼ p% f 6.25
id. onr. goed. huurw. f 280.- x 20 = [f] 5600.- [à] 2½ [f] 140.f 146.25
38 opcenten [f] 55.57½
f 201.82½
De Ontvanger / E Maer[uin?]
// [cc 12-2-2000/16-7-2000 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
4-3-1852: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-3-1852 No 24 / Heden den vierden der
maand Maart achttien honderd twee en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Jan Willem te Boekhorst, van beroep Landbouwer, oud vier en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Fredrika Elisabeth Rosier, Zyne
huisvrouw, op Woensdag den derden der maand Maart achttien honderd twee en vijftig, des nachts
ten een uren, ten huize van hem Comparant in de Wals No. 130, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Wilhelmina
Hendrica. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Willem Seinhorst, van beroep Landbouwer, oud acht en dertig jaren, en Johannes Boland, van
beroep Boerenwerk doende, oud acht en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
7-6-1852: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-6-1852 No 59 / Heden den Zevenden der
maand Juny achttien honderd twee en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Lambertus Luimes van beroep Boerenwerk doende oud Zeven en vijftig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Christina Jonkhans, zijne huisvrouw
op Zaturdag den vijfden der maand Juny achttien honderd twee en vijftig, des avonds ten acht
uren, ten huize van hem Comparant in de Wals No. 128, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Lambertus
Hendricus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johan
Scholten van beroep Metselaar, oud dertig jaren, en Johannes Boland, van beroep Boerenwerk
doende oud acht en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
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daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met de getuigen, hebbende de Comparant, daartoe aangezocht zijnde, verklaard niet te kunnen
schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
25-3-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-3-1854 No 40. / Heden den vyf en
twintigsten der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen
Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem te Boekhorst van beroep Landbouwer oud Zes en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Fredrika Elisabeth Rosier,
zyne huisvrouw op Vrydag den vier en twintigsten der maand Maart achttien honderd vier en
vijftig, des morgens ten Zeven uren, ten huize van hem Comparant in de Wals, No. 130, binnen
deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Johan Herman. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de getuigen Willem Seinhorst, van beroep Landbouwer, oud een en veertig jaren, en Johannes
Boland, van beroep daglooner oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
10-4-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-4-1854 No 47 / Heden den tienden der
maand April achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Hendrik Jan Duitshoff, van beroep Genees: Heel: en Vroedmeester, oud
drie en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Marie Florij, zonder
beroep, ongehuwd in deze Gemeente woonachtig op Maandag den tienden der maand April
achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten vier uren, ten huize van haar Zelve op de Wals
No. 128, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Cornelis. – en zulks op verzoek der genoemde moeder. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Cornelis Walder van beroep
Commis der belasting oud vyf en dertig jaren, en Johannes Boland van beroep daglooner, oud
dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen. / [latere aantekening in de marge:] Bij huwelijksacte van heden
tusschen Cornelis Walder en Maria Regina Catharina Florij, ingeschreven in het Huwelijksregister
dezer Gemeente over het loopende jaar onder Numero twee, is het in nevenstaande acte genoemde
Kind Cornelis, door gemelde echtelieden erkend en gewettigd / Gendringen den een en twintigsten
Januarij achttien honderd Zeven en vijftig. / De Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen. / v. Woelderen. // [cc 1982-1999 tB]

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BOLAND (nr. 166-1 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 39

– Johannes (Johannes) Boland:
8-5-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-5-1854 No 57. / Heden den Achtsten der
maand Mei achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Albertus Heesen van beroep daglooner oud vijf en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Catharina Schaapveld Zijne huisvrouw op
Zondag den Zevenden, der maand Mei achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten drie uren,
ten huize van hem Comparant, in de Wals No. 131a, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Cornelia. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Boland van beroep
daglooner oud dertig jaren, en Hendrik Dieker van beroep daglooner oud drie en veertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
24-10-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-10-1854 No 129 / Heden den vier en
twintigsten der maand October achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen
Provincie Gelderland, verschenen Lambertus Luimes van beroep Boerenwerk doende oud negen
en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Christina Jonkhans, zyne
huisvrouw op Dingsdag den vier en twintigsten der maand October achttien honderd vier en vijftig,
des morgens ten Zes uren, ten huize van hem Comparant in de Wals No. 127, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Cornelia Hendrica Sophia. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen Elias Dierking van beroep Stroodekker oud acht en dertig jaren,
en Johannes Boland, van beroep Boerenwerk doende oud een en dertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen, hebbende de Comparant daartoe
aangezocht zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 19821999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
27-10-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-10-1854 No 132. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand October achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen
Provincie Gelderland, verschenen Willem Vriezen, van beroep daglooner oud Zeven en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Grada Rebekka Nagel, Zyne
huisvrouw op Donderdag den Zes en twintigsten der maand October achttien honderd vier en
vijftig, des middags ten een uren, ten huize van hem Comparant in de Wals No. 128, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Willemina Geertruida. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Boland, van beroep daglooner, oud een en dertig
jaren, en Hendrik Schuurman van beroep daglooner oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig
in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
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duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden getuige, hebbende de
Comparant en laatstgenoemde getuige, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen
Schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
5-5-1861: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1861. / Mei 5. / Johannes Boland en Johanna
Sellen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
10-12-1861: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-12-1861 No 147 / Heden den tienden der
maand December achttien honderd een en zestig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Boland, van beroep daglooner, oud acht en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Sellen, zyne huisvrouw, op
Dingsdag den tienden der maand December achttien honderd een en zestig, des nachts ten half
twee uren, ten huize van hem Comparant op de Wals Wijk A. No. 174 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Jan
Willem. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Jan
Willem te Boekhorst, van beroep Landbouwer, oud vier en veertig jaren, en Lambertus Luimes,
van beroep daglooner, oud Zes en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met [#de getuigen, hebbende de Comparant] [in de marge: den Comparant, en
den eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde / renvooi en doorhaling van vijf
woorden goedgekeurd.], daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als zulks
niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
9-2-1866: Johannes Boland, landarbeider te Gendringen; genoemd in AHA-document 8660209a
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
7-9-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-9-1875 No. 120 / Heden den Zevenden der
maand September achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Heinrich Brendjes van beroep Landbouwer oud vyf en vyftig jaren, en
Johannes Boland van beroep Arbeider oud twee en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zevenden der maand September
achttien honderd vijf en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk A No. 185 op de
Wals binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en twintig Jaren en Zes
maanden Lourens Rougoor, Boerenknecht, geboren en woonachtig geweest in de gemeente Wisch,
Zoon van Harmanus Rougoor, Arbeider, woonende in de gemeente Wisch, en van Gerritjen
Veurntjes overleden / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Johannes) Boland:
30-1-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-1-1878 No 12 / Heden den Dertigsten der
maand January achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Derk Willem Schuurman van beroep Arbeider oud Vier en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Schuurman, Zyne huisvrouw,
Zonder beroep op Dingsdag den negen en twintigsten der maand January achttien honderd acht en
zeventig, des nachts ten Elf uren, ten huize van hem Comparant op de Wals Wijk A No. 182 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Hendrika Margaretha. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Boland van beroep Arbeider oud Vier en Vijftig jaren, en Jacobus
Johannes Koldewei van beroep Smid oud drie en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de getuigen, hebbende de Comparant daartoe aangezocht zijnde
verklaard niet te kunnen Schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. / J Boland / J J Koldewei /
VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
26-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-5-1879 No. 58. / Heden den Zes en twintigsten der maand Mei achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik Beumkes van beroep Arbeider oud Vier en Veertig jaren, en
Johannes Boland van beroep Arbeider oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vyf en twintigsten der maand Mei achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 182 op de Wals
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en Vier maanden Hendrika
Margaretha Schuurman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter
van Derk Willem Schuurman, en van Willemina Schuurman, echtelieden, Arbeiders, wonende in
deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de
Comparanten. / H Beumkes / J Boland / G J Kolfschoten // [cc 5-4-2001/20-7-2002 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
19-5-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-5-1882 No. 75 / Heden den Negentienden
der maand Mei achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Herman te Boekhorst van beroep Landbouwer oud acht en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Margaretha Brentjes Zijne huisvrouw, Zonder beroep op Woensdag den Zeventienden der maand Mei achttien honderd twee en
tachtig, des nachts ten Vier uren, ten huize van hem Comparant op de Wals Wijk A No 193 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Johan Gerhard / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de Getuigen Johannes Boland van beroep Arbeider oud acht en vijftig jaren, en Johannes Evers
van beroep Gemeentebode oud acht en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
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dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
20-6-1884: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-6-1884 No. 94 / Heden den twintigsten der
maand Juny achttien honderd vier en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud dertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Margaretha Brentjes, zyne huisvrouw, zonder beroep
op donderdag den negentienden der maand Juny achttien honderd vier en tachtig, des avonds ten
acht uren, ten huize van hem comparant op de Wals Wijk A No 193 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Hendrik
Frederik / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Johannes Boland van beroep arbeider oud zestig jaren, en Theodorus Eppink van beroep kuiper
oud zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
16-1-1885: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-1-1885 No 8 / Heden den Zestienden der
maand Januarij achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van der Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Derk Willem Schuurman van beroep arbeider oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Schuurman zyne huisvrouw, zonder
beroep op donderdag den vyftienden der maand Januarij achttien honderd vijf en tachtig, des middags ten een uren, ten huize van hem comparant op de Wals Wijk A No. 191 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes
Boland van beroep arbeider oud een en Zestig jaren, en Thomas Hermanus Evers van beroep gemeentebode oud negen en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de getuigen hebbende de comparant daartoe aangezocht zynde verklaard niet te kunnen
schryven als zulks niet geleerd hebbende / J Boland / T.H. Evers / V D Laar. // [met potlood in de
marge:] Overleden 27 Maart 1886 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
28-9-1886: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-9-1886 No 91 / Heden den acht en twintigsten der maand September achttien honderd zes en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Boland van beroep arbeider oud drie en Zestig jaren, en
Johannes Seinhorst van beroep landbouwer oud dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den acht en twintigsten der maand September achttien honderd zes en tachtig des morgens ten acht uren, in het huis Wijk A No. 193 op de Wals binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zestig Jaren Frederik (!) Elisabeth
Rosier, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van Jan Willem
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te Boekhorst, landbouwer, te Gendringen overleden en echtgenoote van Heinrich Brentjes, landbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van Hendrik Rosier, timmerman en van Aleida te
Boekhorst, zonder beroep, echtelieden, beide te Gendringen overleden. / En hebben wij hiervan
deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
16-3-1887: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1887 No. 35. / Heden den zestienden
der maand Maart achttien honderd zeven en tachtig, zijn voor ons Johannes te Raay, Raadslid
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Vriezen van beroep timmerman oud Zes en Veertig jaren, en Johannes Boland van
beroep akkerbouwer oud drie en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op dingsdag den vyftienden der maand Maart achttien honderd zeven en tachtig des morgens ten acht uren, in het huis Wijk A No. 197 op de Wals binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van drie en zeventig Jaren, elf maanden en achttien dagen Grada Gieling, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van Gerrit Jan
Bloemendaal, arbeider, overleden te Gendringen, dochter van Jacobus Gieling, barbier, en van
Enneken Pannekamp, zonder beroep, echtelieden te Gendringen overleden. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve,
na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
24-1-1889: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-1-1889 No. 12 / Heden den Vier en twintigsten der maand January achttien honderd negen en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Boland van beroep arbeider oud vyf en zestig jaren, en
Johan Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den vier en twintigsten der
maand January achttien honderd negen en tachtig, des morgens ten zes uren, in het huis Wijk A
No. 191 op de Wals binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar, drie maanden en negentien dagen Willem Schuurman, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, zoon van de echtelieden Derk Willem Schuurman en Willemina Schuurman, arbeiders beiden wonende in deze gemeente / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
24-4-1889: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-4-1889 No. 64 / Heden den vier en twintigsten der maand April achttien honderd negen en tachtig, is voor ons George Joachim Kolfschoten, Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johan, Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud vijf en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Margaretha Brentjes zijne huisvrouw, zonder beroep op Dingsdag den drie en twintigsten der maand April achttien honderd
negen en tachtig, des avonds ten half tien uren, ten huize van hem comparant op de Wals Wijk A
No 193 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de
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voornamen zijn gegeven van Gerhard, Herman / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes, Boland van beroep arbeider oud vijf en zestig jaren,
en Jan, Willem van Keeken van beroep arbeider oud twee en vijftig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
2-3-1894: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1894. / [sc.: 2 Maart] / Marinus Josias Husink [z.v.
wijlen Josias Husink en Willemina Berendsen] en Antjen Boland. [d.v. Johannes Boland en Johanna Sellen; tB] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Hans) Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Diep bedroefd geven wij u kennis van het plotseling overlijden
van mijn lieve man, onze lieve vader, opa en mijn zoon Hans [= Johannes] Boland / echtgenoot
van Dien [= Berendina Theodora] Veerbeek / op de leeftijd van 62 jaar. / D. Boland-Veerbeek /
Lidy en Jan / Floris-Jan / Greet en Jan / Marianne en Alfons / F.G. Boland-Rosegaar / 7084 AD
Breedenbroek, 15 februari 1995 / Terborgseweg 15 / Hans is thuis opgebaard. / De rouwdienst zal
gehouden worden op maandag 20 februari om 11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Dinxperlo. / Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in de kerk. / De begrafenis zal nadien plaatsvinden op de
nieuwe begraafplaats. / Diegenen die Hans de laatste eer willen bewijzen worden hierbij uitgenodigd. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Johannes Boland / echtgenote van B.Th.
Veerbeek / De Heurne: H.J. Boland [en] C.H. Boland-Krajenbrink / Zelhem: F.B. Boland [en]
M.D. Boland-Tebeest / Breedenbroek: W. Boland [en] G. Boland-Gesink / Dinxperlo: G.A. Boland
[overleden] [en] G.G. Boland-Sondern / Gorssel: E.G.H. Westendorp-Boland [en] J.G. Westendorp
/ Halle: F.J. Gesink-Boland [en] H.J. Gesink / Dinxperlo: G.H. Veerbeek [en] G.A. Veerbeek-Luijmes / Neven en nichten / Breedenbroek, 15 februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendrikus) Boland:
15-8-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-8-1908 No 182 / Heden den vijftienden
Augustus negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Wessel Gemmink oud negenendertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Grada Johanna Ruesink, zonder beroep op den vijftienden Augustus dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, ten huize van hem aangever te Oer nummer
zesenzeventig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Gerhard Johan / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Harmsen, oud drieenveertig jaren, van beroep fabriekarbeider
en Johannes Hendrikus Boland oud tweeendertig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Johannes Hendrikus) Boland:
17-7-1912: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-7-1912 No. 159 / Heden den zeventienden
Juli negentien honderd-twaalf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Johannes Hendrikus Boland oud [#vierendertig] [√zes en dertig / Renvooi en doorhaling
van een geschreven woord in regel zes van boven goedgekeurd] jaren, van beroep fabriekarbeider
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Elisabeth Arendsen, zonder beroep op den vijftienden Juli dezes jaars, des avonds ten elf ure, ten huize van hem aangever te Oer
nummer zesenzestig vier binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk
geslacht, welk kind zal genaamd worden Henricus Martinus / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud drieenzeventig jaren, van beroep gemeentebode en Augustinus Johannes Guiting oud tweeendertig jaren, van beroep fabriekarbeider
beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / J H Boland / W Jonkhans / A Guiting / W.S.Tervoert // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (J.H.) Boland:
27-4-1994 (rouwkaart huisarchief Engelwijk): Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
haar lief waren, is overleden onze lieve moeder en oma Helene Dina Benning / weduwe van Jan
Willem Boland / op de leeftijd van bijna 87 jaar. / Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging die moeder mocht krijgen in het “Antonia” verpleeghuis te Terborg. / Wim en Diny / Johan /
Henk en Netty / Gerrit en Jenny / Annie en Johan / en kleinkinderen // 27 april 1994 / “Antonia”
verpleeghuis Terborg. / Corr. adres: J.H. Boland / Banninkweg 1 / 7081 HG Gendringen / De
Rouwdienst zal worden gehouden op maandag 2 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen, waarna de begrafenis volgt op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt u uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen voor aanvang van de Rouwdienst vanaf
12.30 uur in de kerk. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Theodorus (Jan Derk) Boland:
21-9-1742: RBS 261 (’s-Heerenberg): / Gedoopt 21-9-1742: Jan Derk Boland // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
6-12-1770: FA 7539 nr. 173 [inscription 13-8-1811]: Jan Willem Boland, akkerman [op] de
Wals, geb. 6-12-1770; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 173 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
1-12-1805: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1805 / 1 Decemb. / Jan Willem Boland. [^J.m:] /
en Dersken Boland wedwe te Boekhorst / beide van hier. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
22-6-1806: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1806 / Jun 22. / Jan Willem Boland.
/ van Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Wilm) Boeland:
21-4-1812: Overlijdensregister gemeente Netterden, 21-4-1812 / In den Jaare agtienhondert twaalf
den Een en twintigsten April des nademiddags om Zes uuren, is voor ons Adjoinct Maire, in
absentie van de Maire der Gemeente van Netterden, Canton Gendringen, Departement van den
Booven IJssel, verscheenen Harmen Kaal, Landbouwer, drie en veertige Jaaren oud, woonagtig in
deese Gemeente, en Bernardus Deuling, oud Zeven en dertig Jaaren, Landbouwers, meede Woonende onder Netterden, de welke als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den Een en twintigste
April, des Middags twaalf uuren, overleeden is, Derris Boeland [:veranderd in: Booland?], Ehevrouw van Jan Wilm Boeland Wever, in den ouderdom van vijftig Jaaren, Woonende onder Netterden, Zijnde deese Acte geteekent door ons en Getuigen, naar daar van aan hun gedaane
Voorleesing. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jean Guilleaume) Boeland:
7-8-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] [66>] 67 / [date des
actes:] 7 Aout 1812 / [Nature des actes:] Prestation de Serment de taxateurs dans la masse de bien
de Henri Dierking des biens meubles / [Noms et prenoms des parties:] Jean Hesseling / Jean Guilleaume Boeland / pour les enfants mineurs de Henri Dierking / [leur domicile:] de Wals, [Kanton>] Canton de Gendringen / [enrégistrement:] 18 Aout 1812 fo 30 D: 1 fr 26. // [N.B.: Het originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Wilm) Boland:
10-11-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 10-11-1812 No. 8 / In den Jaare Agtien hondert, en twaalf, den tiende November S’Nademiddags twee uuren, is voor ons Maire, der gemeente
Netterden, canton gendringen, Departement van den Booven IJssel, Verscheenen Hendrik Kaalberg, LandBouwer, oud Zes en twintig Jaaren, meerder Jaarige Zoon van Arent Kaalberg, meede
alhier woonagtig weduwenaar van wijlen theodora Bonus, overleeden in de gemeente Gendringen,
Zoo als blykt uit d’Acte van Overlijden, afgegeeven door de Maire van Gendringen, den vijf en
twintigste Maij 1800 twee, de vader hier teegenwoordig en toestemmende, en Gerritjen Huls,
Dienstmeid, gebooren te Dinxperlo, canton Aalten, Departement van den Booven yssel, woonagtig
in deeze Gemeente, Meerder Jaarige Dochter van wylen Johannes Huls, overleeden den agtiende
maart, Zeventien hondert Zeven en Negentig, Zoo blijkt uit d’Acte van Overlijden afgegeeven
door de Maire van gemelde gemeente en Hendrina Bussing, Daglonerse woonende in de Gemeente
Terborg, en ’t Zelfde Canton, Departement van den Booven IJssel, meede alhier teegenwoordig
[en] toestemmende, welke ons hebben versogt, om over te gaan tot Voltrekking van tusschen hun
ontworpen Huwelijk, waarvan de afkondigingen gedaan Zijn voor de Hoofd Ingang van ons gemeente huis te weeten d’Eerste op Zondag de vierde October en de tweede op Zondag daar aan
volgende, de Elfde October des Morgens Elf uuren, dezes Jaars, hebbende opgemelde Dagen, de
Afkondigingen, onverhindert ergaan, en hebben meede plaats gehad voor ’t gemeente Huis van
Terborg, gelyk ons gebleeken is, door een Attest, door de Maire van gemelde gemeente, afgegeeven geen Oppositie teegen gemelde Huwelijk by ons is aangedient zijnde, Zoo hebben wij aan hun
verzoek over het huwelijk aan de Aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote afgevraagd, of Sy Elkanderen, voor man en vrouw willen neemen, elk hunner en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij in Naam der Wet, dat Hendrik Kaalberg, en Gerritjen Huls,
in ’t Huwelijk Verbonden Zijn, waar van wy Acte hebben opgemaakt, in teegenwoordigheid van
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Hendrik Heister Senior, Daglooner, oud vier en vijftig Jaaren, Jan Wilm Boland, Wever, oud
Veertig Jaaren, Cornelius Kroes, Schoolmeester, oud Agt en dertig Jaaren, en Evert Giesen, timmerman, oud Dertig Jaaren, alle woonagtig in deze Mairie, welke na aan hun Gedaane Voorlezing,
met ons de Contracterende, benevens de getuigen Deze Acte geteekent, op dag uur en Plaats als
Booven, de getuigen, Jan Wilm Boland, Hendrik Heister, en Evert Giesen verklaaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
4-3-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 4-3-1813 No. 2 / Heeden den Vierden Maart agtien hondert en dertien, des voor de middags Negen uuren Zijn Voor ons Maire, Officier van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Netterden Canton Gendringen Departement van den Booven
ijssel, in het Gemeente huis Verscheenen Jan Willem Boland, Wever, oud Negen en Dertig
[<Veertig] Jaaren, woonagtig in deze Gemeente; meerder Jaarige Zoon van wijlen Gerrit Boland,
en Hendrina Plettenburg overleeden te Dinxperlo den Elfde September 1800 Elf, weduwenaar van
wijlen Derris Boland overleeden in deze Gemeente op den Een en twintigste april 1800 twaalf, ter
Eenere, en Gesina Wilhelmina te Beest Daglooneresse, oud twee en twintig Jaaren Gebooren in de
Gemeente Liederen Arrondissement Rees departement van de Lippe meerder Jaarige Dochter van
Gerhard te Beest, hier teegen woordig en toestemmende, en van wijlen Geertruida ten Tuente overleeden den vier en twintigste februarij 1800 en agt, in de Gemeente van Dinxperlo, Arrondissement Zutphen ter andere Zijde, de welke in bij zijn van Derk Kemink, wever, oud vijf en veertig
Jaaren, en Jan Berent Gorhuis, wever oud Veertig Jaaren, Jan Hendrik Seijnhorst, Landbouwer,
oud Zes en twintig Jaaren, en hendrik Jan te Beest, wever, oud Zes en twintig Jaaren alle woonagtig in de Mairie Liederen, Canton Boekholt [<Boekhorst], ons Verzogt hebben, om over te gaan tot
Voltrekking van het tusschen hun ontworpen Huwelijk, waar op Wy beampten van den civilen
staat, voornoemd, aan het gezegde verzoek voldoende voorgeleezen hebben de acte van Geboorte
van den Bruidigom Waar uit blykt dat hy gebooren is op den Agste december 1700 drie en Zeventig in de Gemeente Liederen[,] 2do acte van Geboorte van de Bruid, waar uit Blykt dat Sy gebooren
is op den tiende Januarij 1700 Negentig en twee in de Gemeente Liederen, 3tio de acte van
overlijden, van de Eerste Vrouw, waar uit blykt dat het Eerste Huwelijk ontbonden is van gezegde
Jan Willem Boland[,] 4to de actens van afkondigingen gedaan in deeze Gemeente, als meede in de
Gemeente van Liederen, op Zondag den Vyftiende, en op Zondag daar aan Volgende den twee en
twintigste November 1800 twaalf, des Morgens om Negen uuren[,] 5to De acte van Overlyden van
Hendrina Plettenburg, moeder van den Bruidigom, waar uit blijkt dat Sy overleeden is in de Gemeente van Dinxperlo, op den Elfde September 1800 en Elf, 6to de acte van Overlyden Van Johanna Geertruida ten tuente, moeder der Bruid waar uit blykt dat Sy overleeden is, in de Gemeente
van Dinxperlo, op den Vier en twintigste february 1800 en agt, 7timo het Zesde Hoofdstuk van den
titel, van het huwelijk over de Rechten en pligten der Echtgenooten, na overeenkomstig de
bepalingen van Art: 2 van het advis van den Staats Raad, van den Zeven en twintigste Messidor
van het 13 Jaar de Bruidigom hebben aangemaant, om Ons by Ede te verklaaren, dat de plaats
waar Zyn Vader, grootvader, en Grootmoeder overleeden is, en die waar Zy laats gewoont hebben
hem onbekent is, en na dat hij ons by Ede verklaard heeft daar van geen de minste Kennis te dragen na aan de vier getuigen de Zelfde aanmerking gedaan te hebben, en deze Ons by Ede hebben
verklaart, den Bruidigom te Kennen maar niet te weeten waar Zijn Vader, Noch Grootouders gestorven Zijn, en laats gewoont hebben, Zoo hebben wij, daar er geene Oppositie teegen gemelde
Huwelyk by ons is aangedient, aan den aanstaande Echtgenoot en aan de Aanstaande Echtgenote
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afgevraagd of Zy Elkander voor Man en Vrouw willen Neemen Elk hunner, afzonderlyk en
toestemment geantwoord hebbende Zoo Verklaaren wy in Naam der Wet, dat Jan Willem Boland
en Gesina Wilhelmina te Beest in het huwelijk Verbonden Zijn, Van all het boovenstaande hebben
wy in teegen Woordigheid van booven Gemelde Getuigen de teegenwoordige acte Opgemaakt, en
na aan hun Gedaane voorleezing met ons en de contracteerende Partheijen geteekent hebben, ter
gezegde Dagen en Jaare als booven, verklaarende de contracteerende Partheijen niet te Kunnen
Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
4-3-1813: TJT 304 (Netterden): getrouwd 4 maart 1813 (Netterden): Jan Willem Boland en
Gesina Wilhelmina te Beest // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
7-3-1813: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1813 / den 7 Maart zijn in onze Kerke in den Echt
bevestigt. na voorgaande Proclamatien / Jan Willem Boland. Weduwenaar alhier. / en Gezina
Willemina ten Beest Jonge dogter van dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
14-7-1813: Jan Willem Boland, tisserand (gem. Netterden); wordt genoemd in AHA-document
8130714a // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
16-1-1814: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 16 / [ged.:] 23 January / 1814 / Teodora / d v
Jan Willem Boland en Gesiena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Wilm) Boland:
7-2-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 7-2-1814 No 3 / In den Jare agtienhondert en
veertien den Zevende februarij des Nademiddags half vier is voor ons Vice Burgermeester in
Absentie van den Burgermeester, der gemeente Netterden Canton Genderingen departement van
den boven IJssel verscheenen Geerling Rentjes Landbouwer, Oud Vijf en Zestig Jaar en Jan Wilm
Boland Wever Oud Veertig Jaar bij de woonachtig in deeze gemeente, Welke Ons als Buurlieden
Verklaart hebben dat op den Zesden februarij des morgens Zes uuren in het huis No 274 is overleden Willem Mulderman in den Ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren dagloonder woonachtig
in deze gemeente, [Weduwe>] Weduwenaar van Gerritjen Smits, Zoon van Hendrik Mulderman en
Wilhelmina Sluiter en heeft den Eene getuigen met ons de tegenwoordige Acte geteekent na aan
hun daar van voorleezing gedaan was Jan Wilm Boland Verklaart niet te Konnen schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
6-1-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 6-1-1815 No 1 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Zesde January des Morgens Elf Uuren is voor ons vice Burgemeester, in afweezenheid
van de Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie
Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Jan Hendrik te Boekhorst, Landbouwer oud
vijf en twintig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Enneke Eppink oud dertig Jaaren op den
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mus heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Barent Luumers, daglooner oud vijf en Zestig Jaaren, Jan willem Boland, wever oud Een en Veertig Jaaren, byde woonagtig in deze Gemeente
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen de getuigen J:W:
Boland, en B: Luumers, welke verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
6-1-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 6-1-1815 No 1 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Zesde Januarij des Morgens Elf uuren zijn voor ons Viceburgemeester, in afweezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Barent Lumers daglooner, oud vijf
en Zestig Jaaren, Jan Willem Boland, Wever, oud een en Veertig Jaaren, byde woonagtig in deze
Gemeente welke ons verklaard hebben, dat op den Zesde Januarij des Morgens Zeven uuren, in het
Huis No 272 Willem te Boekhorst, in den ouderdom van vier en twintig uuren Zoon van Jan Hendrik te Boekhorst, en Enneke Eppink is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na
voorlezing onderteekend. uitgenoomen B: Lumers, en Jan W: Boland, welke verklaarde niet te
Kunnen Schrijven. / Cornls Kroes. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
20-1-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 20-1-1815 No 4 / In het jaar achtien honderd
vijftien den twintigste Januarij S’avonds vyf uuren zijn voor ons vice Burgermeester, in afweezendheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Barend Lumers, daglooner, oud
vijf en Zestig Jaaren, en Jan willem Boland, wever, oud een en Veertig Jaaren, bij de woonagtig
in deze gemeente welke ons verklaard hebben, dat op den twintigste Januarij, des morgens Elf
uuren, in het Huis No 273 willem Rabelink zoon van Wolter Rabelink, en Bendina Eubelink in den
Ouderdom van veertien dagen is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. / uitgenoomen B: Lumers, en J:W: Boland, de welke als getuigen verklaarden niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
2-7-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 2-7-1816 No 19 / Heden den tweede der maand
July een duizend achthonderd zestien, des Nade[m]middags om twee uren, is voor ons C: Kroes
Vice Burgemr als hier toe by Besluit van den Heer Burgemeester Speciaal Gedelegeert Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan Willem
Boland Wever oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Gesina te Beest oud drie
en twintig jaren, op Zondag den dertigste der maand Juny, des S’avonds ten Zes uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerrit Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendr Dirking daglooner, oud
Zes en vyftig jaren, en van Berent Lumers daghuurder oud Zeven en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend. / uitgenoomen de vader en de Eene Getuigen J:H: Dirking verklaarde niet te
Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boolant:
30-6-1816: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 30 en [ged.:] July 14 / 1816 / Gerret Jan
/ z v Jan Willem Boolant en Geziena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
16-9-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-9-1816 No 30 / Heden den Zestienden der
maand September een duizend achthonderd zestien, des Smidmiddags om twee uren, is voor ons
C: Kroes vice Burgemeester als hier toe bij besluit van den Burgemeester speciaal gedelegeerd
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen
Jan Hendrik te Boekhorst Landbouwer oud Zesentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Enneken Eppink oud twee en dertig jaren, op Zaturdag den veertienden der maand September, des
Smorgens ten Acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Wilhelmina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Jan Hendrik Dirking dagL:, oud Zeven en vijftig jaren, en van Jan Willem Boland wever oud
twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenomen de getuigen verklaren niet te
Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
26-10-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 26-10-1816 No 39 / Heden den Zes en twintigste der maand october een duizend achthonderd zestien, des middags om twaalf uren, is voor
ons C: Kroes vice Burgemr als hier toe by besluit van den Heer Burgemeester speciaal gedelegeert
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen
Wolter Rabelink Landbouwer oud Een en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Hendrina
Eubeling oud agt en twintig jaren, op donderdag den vier en twintigste der maand October, des
Nademiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam
te willen geven van Wilhelmus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid
van Jan Hendrik Dirking, [#oud] daglooner oud Zes en Vijftig jaren, en van Jan Willem Boland
wever oud twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen de getuige verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
18-10-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 18-10-1817 nr. 27 / Heden den achttiende der
maand October een duizend acht honderd zeventien, des Nademiddags om Een uren, is door ons C:
Kroes Vice Burgemr als hier toe door den Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan Hendrik te Boekhorst
Landbouwer oud Zes en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Enneke Eppink oud een en dertig jaren, op vrydag den Zeventiende der maand October, des morgens ten een uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan Willem /
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waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dirking dagloner,
oud Zeven en vijftig jaren, en van Jan Willem Boland Wever oud drie en Veertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend, uitgenoomen de Getuigen verklaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
31-12-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 31-12-1817 nr. 33 / Heden den Een en Dertigste der maand December een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om Negen
uren, is door ons C: Kroes Vice Burgemr als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen
Jan Seijnhorst Landbouwer oud agt en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Jenneke
Sleutjes oud Dertig jaren, op maandag den Negen en twintigste der maand December, des avonds
ten half zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van [#Dochter] [√de doorhaling goedgekeurt / Antje] / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Willem Boland, Wever, oud drie en Veertig jaren, en
van Jan Kemkes Landbouwer oud Negen en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen J:W: Boland Verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
11-1-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 11-1-1820 No. 4 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den Elfden der maand Januarij des Namiddags ten Drie uren, is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Harmanus Bettink Dagloner oud Vijf
en twintig jaren, woonachtig in dit Ambt dewelke ons verklaarde, dat Christina Philipsen oud Drie
en twintig jaren Dagloonster op Zondag den negenden dezer maand Januarij des namiddags ten
Zeven uren, ten huize van hem Comparant [in>] Op de Wals in dit Ambt is bevallen van een kind
van het Vrouwelijk geslacht, [√waarvan hij verklaard vader te zijn / renv~ geappd] waaraan de
voornaamen van Johanna Willemina Zijn gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe
bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dierking Dagloner
oud Zestig jaren en van Jan Willem Boland Linnenwever oud vijf en veertig jaren woonachtig op
de Wals in dit ambt. / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant hebbende de Getuigen, daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
17-4-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 17-4-1820 No. 21 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den Zeventienden der maand April des Namiddags ten zes uren, is voor ons Mr Frederik
Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Jan Willem Boland Linnenwever
oud Zes en veertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Gesiena te Beest oud
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Acht en twintig jaren Zijne huisvrouw op Zaturdag den vijftienden der maand April des Nachts ten
Twee uren, ten huize van hem Comparant op de Wals in dit Ambt is bevallen van een kind van het
Mannelijk geslacht, waaraan de voornaamen van Hendrik Jan zijn gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dierking Dagloner oud Zestig jaren en van Derk te Beest Linnenwever oud vijf en twintig jaren woonachtig op de Wals in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den laatsten getuige hebbende den Comparant en eerste Getuige daartoe aangezocht
verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bolant:
15-4-1820: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] April 15 / [ged.:] may 7 / 1820 / Hendrik Jan
/ z v Jan willem Bolant en Gesiena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (?) (Jannus) Boolant:
27-8-1823: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] August 27 / [ged.:] september 13 / 1823 /
Jannus / Z V Jannus Boolant en Gesiena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1025),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 145:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 129
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Willem Boland
– Geboortedatum: den 6 Decemb 1774
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boelant:
26-6-1828: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 26 / [ged.:] August 3 / 1828 / Johanna /
D V Jan willem Boelant en Gesiena te Beest / [get.:] voeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 56.
Jan Willem Boland // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bolant:
19-4-1832: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 19 / [ged.:] 29 April / 1832 / Antjen / D V
Jan Willem Bolant en Gesiena te Beest / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BOLAND (nr. 166-1 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 53

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
22-6-1832: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, bestanddeel 784 [Notariële Archieven / Gendringen No. 784 (P. Muller)]: Den 22 Junij 1832. / No 54. / Vernieuwing van titel / Vóór Pieter
Muller Openbaar Notaris, residerende te Gendringen, arrondissement Zutphen, Provincie Gelderland, en in byzyn der nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen, zyn gecompareerd / Jan
Willem Boland, Akkerman, en Gesina te Beest, Echtelieden, wonende op de Wals onder Gendringen, /:voorheen Gemeente Netterden:/ zynde de vrouw ten dezen door haren voornoemden man geassisteerd en geautoriseerd. / Te kennen gevende, dat zy by geregistreerde Acte van Schuldbekentenis en vestenis vóór wylen den Notaris Meester Johan Leopold de Haes Senior, in tegenwoordigheid van getuigen, op den twaalfden Augustus achttien honderd negentien te Gendringen gepasseerd, hebben erkend wegens ter leen ontvangene penningen, solidair schuldig te zijn aan de Hervormde Diaconie Armen te Gendringen, de Som van drie honderd gulden, Nederlandsch Courant;
zynde alle Jaar losbaar, mits de opzegging van de eene of andere zyde, drie maanden vóór den verschyndag geschiede; en wyders zich te hebben verbonden om van gemeld kapitaal intressen te zullen betalen a vyf perCent ’s Jaars, waarvan de eerste verschyndag is geweest den vyfden Augustus
achttien honderd twintig, alles onder speciaal verband van hunlieder behuizinge met het daarby
behorende land, staande en gelegen in de Gemeente Gendringen /:vóór dezen Netterden:/ Buurtschap Wals, tusschen de erven van Jan Hendrik te Boekhorst, en Jan Hendrik Dierkink, alsmede
het daar aan schietend Stuk bouwland, ook in de Buurtschap Wals, met een einde en zyde aan den
Weg, en met het andere einde aan het erve van Jan Hendrik te Boekhorst gelegen; welke onroerende goederen tot zekerheid der gemelde Schuld is gehypothekeerd; zynde die acte ingeschreven aan
het Bureau van den Heer Bewaarder der Hypotheken te Zutphen den vyftienden January achttien
honderd twintig op Deel 11 Nommer 13. / En vermits de Minute van de voorschrevene Acte van
Schuld bekentenis en Vestenis ter gelegenheid van den brand welke binnen het Dorp Gendringen
op den negentienden Mei achttien honderd dertig heeft plaats gehad, is verloren geraakt, zoo verklaarden de Comparanten by dezen, de gezegde Som van Drie honderd gulden, op den voet en
wyze als hiervoren omschreven is, by voortduring aan gemelde Diaconie-armen, ieder in Solidum
schuldig te wezen; welke verklaring door den Wel Eerwaarden Heer Adriaan Hendrik Van der
Hoeve, Predikant en de Wel Edele Heeren Daniel Lodewyk Van Woelderen, Burgemeester en
Secretaris der Gemeente Gendringen en Jan Richard Boeveldt, Assessor van het Gemeente-bestuur
aldaar, in qualiteit als President en Leden van het Gereformeerd Diaconie-bestuur van Gendringen,
wonende allen te Gendringen voornoemd, hier tegenwoordig, wordt geaccepteerd en in gemelde
hunne qualiteit, hun regt van hypotheek op het voorschreven onroerend goed, aan zich blyven
vóórbehouden van den dag dat de primitive acte van Schuldbekentenis en Vestenis, is ingeschreven volgens de wet. / Ter executie dezes hebben de Partyen domicilium gekozen ter Griffie van het
Vredegeregt des kantons Gendringen. / – Waarvan Acte – / Gedaan en gepasseerd te Gendringen
ten kantore van my Notaris op den twee en twintigsten Juny achttien honderd twee en dertig, in byzyn van den Heer Bernardus Dullemond Onderwyzer in de Fransche taal en van Martinus Meyman, Kleedermaker, beide wonende te Gendringen voornoemd als getuigen. En na gedane vóórlezing, hebben de Heeren Schuldeischers met de getuigen en den Notaris deze Minute onderteekend
Hebbende de Schuldenaren verklaard niet te kunnen schryven noch teekenen. / A.H. van der
Hoeve / v.Woelderen / B. Dullemond / M. Meyman / P. Muller Notaris // [overdwars in de marge
(in een ongebruikelijk goed leesbaar handschrift):] Geregistreerd te Terborg den zes en twintigsten
Junij achttien honderd twee en dertig deel zeventien folio twee recto vak twee / ontvangen voor
regt tachtig Cents uitmakende met de acht en dertig opcenten een Gulden tien en een halve Cents /
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houdende een blad en geen renvooijen. / De ontvanger / Van Olffen. // [N.B.: De voorgedrukte
tekst “GELDERLAND 35 OPC” in het zegelstempel op de voorzijde (linksboven in de marge), is
door de ontvanger met inkt gewijzigd in “GELDERLAND 38 OPC”; daaronder is aangetekend:
“gezien / Van Olffen”, en vervolgens heeft de notaris hieronder aangetekend: “eene eerste grosse
uitgegeven / P.M” (= Pieter Muller); cc 5-3-2000 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
22-12-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-12-1836 No 80 [de laatste akte van deze
jaargang] / Heden den twee en twintigsten der maand December een duizend acht honderd zes en
dertig des voormiddags om negen uren [#zijn voor ons] [√is door ons / renvooi goedgekeurd]
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, [de volgende voorgedrukte tekst is geheel doorgestreept: verschenen ... oud ... jaren, en ... oud ... jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op ...dag den ... der maand ... een duizend acht honderd zes en dertig des ... ten ... uren, in het huis No. ... in ... binnen deze gemeente, in den ouderdom van ... is
overleden ... / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend.] [deze doorhalingen zijn vervangen door de volgende
tekst:] alhier ingeschreven overeenkomstig artikel tachtig van het Burgerlyk Wetboek het navolgende tot dat einde aan ons toegezonden Extract luidende: Afschrift. Artikel 80 van het Burgerlyk
wetboek No 1141. Heden den elfden Augustus achttien honderd Zes en dertig des voormiddags ten
elf ure Compareerden voor ons Mr Dionysius van de Wynpersse wethouder, officier van den Burgerlyken Stand der Stad s’Gravenhage Provincie Zuidholland, Willem Roodkamp oud veertig
jaren, en Jan Hendrik Herkelman oud veertig jaren, bedienden beiden in de garnisoens ziekenzaal
alhier, dewelke verklaard hebben, dat Gerrit Jan Boland grenadier in garnisoen geweest alhier, op
den negenden dezer des morgens ten twee ure, is overleden in de gemelde ziekenzaal, in den
ouderdom van negentien jaren, geboren te Gendringen in Gelderland, Zoon van Jan Willem
Boland en Gezina te Best, zynde er overigens niet bekend, Wy hebben hiervan deze acte opgemaakt en, na voorlezing, onderteekend met de Comparanten, zullende afschrift daarvan gezonden
worden aan den Burgemeester van Gendringen / geteekend / A Roodkamp J.H Herkelman D van
de Wynpersse / Voor eensluidend afschrift. De Wethouder, Officier van den Burgerlyken Stand
der Stad S’Gravenhage /geteekend:/ D van de Wynpersse. / En hebben wy hierman deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers overgeschreven, waarna wij dezelve hebben
onderteekend, onder goedkeuring van negen en zeventig woorden druks in deze acte doorgehaald,
Zynde bovengenoemd Extract na door ons geparapheerd te Zyn aan het register gehecht ’t welk ter
Griffie der Regtbank in dit Arrondissement zal worden gedeponeerd. / v. Woelderen // [cc 19821999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
11-7-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-7-1837 No. 83 / Heden den Elfden der
maand July een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Hesselink, landbouwer oud twee
en Vyftig jaren, en Gradus Huls, Landbouwer oud een en Zestig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den tienden der maand July een duiDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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zend acht honderd zeven en dertig des namiddags ten een uren, in het huis No. 129 in de Buurschap Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie en Zestig Jaren is overleden Jan
Willem Boland, Linnenwever, geboren te Suderwick in het Koninkrijk Pruissen, en woonachtig
geweest in deze Gemeente, eheman van Gesina te Beest, Zonder beroep, in deze gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Gerrit Boland en Hendrina Plettenborg. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
1843: borderel van inschrijving in het register der hypotheken van een huis en grond gelegen in de
buurtschap Wals, ten laste van het echtpaar Jan Willem Boland, akkerman, en Gesina te Beest, in
verband met een lening van 300 gulden verstrekt door de diaconie; genoemd in AHA-document
843ae // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
1-6-1844: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Volmagt. / 1844. den 1e Juni / No 589.] //
Voor Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, te Gendringen residerende, in tegenwoordigheid van de hiernagenoemde, en mede ondergeteekende getuigen: / verschenen:
A.
1o Henderse Ovink, arbeidster wonende te Dinxperlo.
2o Elsken Ovink, ehevrouw van en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Derk Jan Harmelink,
landbouwer onder Boekholt in het Koningrijk Pruissen.
3o Jacobus Ovink, verwer, wonende te Dinxperlo.
4o Wessel Ovink, Kleermaker, in de gemeente Gendringen;
deze Comparanten alle Kinderen van wylen de echtelieden Lammert Ovink, en Willemina Veerbeek, welke laatste vroeger is gehuwd geweest met wylen Gerrit Willem Koning en volle Zuster
was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook genoemd hebbende Dirk Verbeek (!), –
Verklarende deze Comparanten dat behalven hun, er geene andere, of meerdere afstammelingen
van gemelde Willemina Veerbeek bestaan dan alléén nog: /5./ de Kinderen van wylen hunlieder
Zuster Hendrika Ovink gehuwd geweest met Gerrit Willem Kremer welke kinderen zyn genaamd
Willemina, – en Aaltjen Kremer – /6/ één kind van der comparanten halve broeder wijlen Peter
Koning, en /7./ de vier nagelatene Kinderen van de halve broeder der comparanten wijlen Gerrit
Willem Koning.
B.
5o /a/ Gerritjen Veerbeek, weduwe van wijlen Berend Bruijl, zonder beroep wonende te Suderwyk
in het Koningrijk Pruissen.
6. b/ Derk Willem Veerbeek, timmerman wonende te Varsseveld, eenig Kind van wylen Derk
Hendrik Veerbeek.
7o c/ Petronella Veerbeek ehevrouw van en ten dezen bij gestaan en gemagtigd door Frederik Lutgenhorst, MolenaarsKnecht te Nedermurmten, in het Koningrijk Pruissen, éénig Kind van wijlen
Lambertus Veerbeek.
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zynde deze Sub B. vermelde drie Comparanten de eerste Kind, = en de beide laatsten kleinkinderen van wijlen Wessel Veerbeek welken laatstgenoemden een volle broeder was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook noemende Dirk Verbeek: – verklarende deze Comparanten
dat er behalven hun, geene andere of meerdere afstammelingen van wijlen Wessel Veerbeek bestaan, dan alléén nog /d/ de kinderen van hunnen broeder wylen Jan Willem Veerbeek, te Pernis.
C.
8o Derk te Beest, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
9o Hendrika te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan, en gemagtigd door Lambertus Luimes, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
10o Willemina te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Peter Hubers,
landbouwer wonende te Werth in het Koningrijk Pruissen
11o Elisabeth Lensing, zonder beroep, weduwe van Hendrik Jan te Beest wonende onder Boekholt
in het Koningrijk Pruissen als moeder, en wettige voogdesse over hare minderjarige dochter /a/
Gesina te Beest
12 /b/ Gerrit Jan te Beest, akkerman onder Boekholt in het Koninkrijk Pruissen.
13. a/ Hendrik Jan Boland, akkerman, in de gemeente Gendringen zoon van wylen de echtelieden
Jan Willem Boland en Gesina te Beest, en eindelyk
gemelden Derk te Beest in zyne betrekking van voogd der overige nog minderjarige Kinderen van
wijlen de echtelieden Jan Willem Boland, en Gesina te Beest, welke zijn genaamd
b/ Johannes – c/ Johanna / en d/ Antjen Boland.
zynde deze onder Letter C vermelde comparanten of die zij vertegenwoordigen kinderen en kleinkinderen van wijlen de echtelieden Gerrit te Beest, en Johanna Geertruid Tuente, welke laatste was
eene halve Zuster van nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook wel noemende Dirk Verbeek.
deze Comparanten verklaren te Zyn de eenige afstammelingen van wylen gemelde Johanna Geertruid Tuente
Verklarende alle de voornoemde Comparanten dat behalve de hiervoor genoemden, er geen
meerdere bloedverwanten of erfgenamen van heelen of halven bedde van meergenoemden Derk
Jan Veerbeek of ook genaamd geweest Dirk Verbeek bestaan, dan
D. /– de afstammelingen van wijlen Jan Willem Veerbeek, te Amsterdam overleden, welke volle
broeder was van den meergenoemden Derk Jan Veerbeek, of ook Dirk Veerbeek.
E. – de afstammelingen van Anna Catharina Veerbeek, overleden te Amsterdam en
F. – de afstammelingen van Hendrina Veerbeek, overleden te Silvolde
welke beide laatsten zijn geweest volle zusters van wylen dukgemelden Derk Jan Veerbeek, ook
genaamd geweest Dirk Verbeek.
En verklaarden de Comparanten bij de tegenswoordige akte te Constituëren, Substituëren, kwalificeren, en magtig te maken de Heeren Albertus Tegelaar, commissionair en François Gerard Walter, makelaar, beide wonende binnen Amsterdam de eerstgenoemde, in de lange Noorderstraat, en
de andere op de Keizersgracht bij de Westermarkt Nummer 496; en zulks Zoo te Zamen als ieder
hunnen in het bijzonder om namens hun comparanten op de geschikste wijze te verkoopen, en te
gelde te maken een nominaal Kapitaal van veertigduizend gulden Nationale werkelijke Schuld rentende twee en een half percent ingeschreven in het Grootboek der zelve Schuld letter V. deel 10.
Nummer 2980. ten name van Verbeek /weduwe Dirk/ geboren Sophia Puttman, in leven buiten
beroep vroeger gewoond hebbende, te Amsterdam, laatst gewoond hebbende en op den achtsten
Maart des jaars achttien honderd drie en veertig te Beeck in het Koningrijk Pruissen overleden van
dewelke zij comparanten als naaste bloedverwanten van haren overledenen man Derk Jan VeerDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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beek, of ook genaamd geweest Dirk Verbeek die met de verder in deze vermelde op haar overlyden volgens de wet van erfvolging bij versterf de gerechtigden tot zijne nalatenschap indien hij
op dat tydstip gestorven ware, zouden geweest zijn, zyn gebleven derzelver mede erfgenamen achtervolgens haren uitersten wil op den Zevenden december achttien honderd een en dertig voor den
Notaris Johannes Albertus Hoog in bij zyn van getuigen te Amsterdam verleden, behoorlyk geregistreerd, – ten dien einde de vereischte Memorie van Stukken, billetten van overschrijving en
Saldo optemaken te teekenen en inteleveren, het Kapitaal te namen der Kooperse af= en over te
Schryven de Koopspenningen gelijk mede de verschenen Renten te ontvangen, daarvoor te kwitteren in alle Registers te teekenen, en voorts alles dienaangaande meerder te doen en te verrigten wat
zal worden vereischt, en de Comparanten zelve zouden kunnen en moeten doen belovende het alles
te zullen goed keuren en bekragtigen.
Verder verklaren de gezamentlijke Comparanten bij deze te Constituëren en magtig te maken de
Heer Theodorus Antonie Jagerink, Fabrikant wonende te Dinxperlo, in het arrondissement Zutphen
ten einde na afloop van den aan voorgenoemde Heeren gemagtigden gegeven last, verder hunne
regten en belangen waartenemen, te bevorderen en uittevoeren in den boedel en nalatenschap van
de hiervoorgenoemde erflatersche Sophia Puttman, weduwe Dirk Verbeek, of ook Derkjan Veerbeek genaamd geweest, denzelfden boedel te beredderen en tot effenheid en likwiditeit te brengen
van, en aan elk, en een iegelijk te vragen of te geven rekening en verantwoording, mitsgaders inzage en uitlevering van alle papieren en stukken tot den gemelden boedel betrekkelijk een en ander
wel bevindende goed te keuren of anders aftekeuren, en tegen te spreken, alle uitstaande voordeelige vorderingen te vorderen daartegen alle deugdelijke Schulden en lasten des boedels, gelijk mede
gemaakte legaten, en prelegaten te betalen, voor alle ontvangsten en uitgaven kwitantiën te geven
of te nemen voor namaning intestaan
Wijders nadat alles bered, en tot effenheid zal zijn gebracht, met de mede geregtigden overtegaan
tot Scheiding en verdeeling des boedels; hetgeen daarbij aan, of ten behoeve van hun Comparanten
zal worden toegescheiden te ontvangen en overtenemen en aan de medegeregtigden wederkerig
hun aandeel toetescheiden en aftestaan, hijpothekaire inschrijvingen te nemen in alle doorhalingen
zoo van reeds bestaande als in het vervolg te nemene inschrijvingen toetestemmen en te bewilligen, ontheffing te verleenen domicilie te kiezen tot alle voorschrevene verrigtingen, de nodige akten, proces verbalen en verdere Stukken aantegaan, te verlyden, en teekenen, en verders ter zake
voormeld, alles meerder te doen, en te verrigten wat zal worden vereischt, en zij comparanten
tegenwoordig zynde, zelven zouden kunnen, mogen en moeten doen, schoon tot een of andere zaak
een breedvoeriger, of meer bijzondere lastgeving nodig ware, gevende en verlenende eindelijk nog
aan de Heer lasthebber de magt van Substitutie onder belofte van goedkeuring, bekrachtiging en
verband als naar regten, [toegevoegd: zynde de Comparanten by de notaris bekend.]
Waarvan Akte! Gedaan en verleden te Dinxperlo, ten woonhuize van de eerste Comparante op
heden den eersten Junij Achttien honderd vier en veertig, in tegenwoordigheid van Johannes van
Bergen bakker, en Gerrit Jan te Beest, wever, beide wonende te Dinxperlo by mij Notaris bekende
getuigen.
En na gedane voorlezing hebben de comparanten /: uitgezonderd Hendrika te Beest, Lambertus
Luimes Elisabeth Lensing, Henderse Ovink Gerritje Veerbeek en Petronella Veerbeek die verklaarden niet te Kunnen Schrijven als hebbende zulks niet geleerd, :/ benevens de gemelde getuigen met mij Notaris geteekend deze Minute die gebleven is in het bezit en de bewaring van voornoemden Notaris. / [eerste rij onder elkaar:] Elsken ovink / Derk Jan Harmelink / Jacobus Ovink /
Wessel ovink / J Van Bergen / [tweede rij onder elkaar:] D.W. Veerbeek / F. Luthenhorst / G J Te
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Beest / W te Beest / Peter Hubers / G J te Beest / [derde rij onder elkaar:] D te Beest / H J Boland /
M Pliester. Notaris
[in de marge (in een ongewoon duidelijk handschrift):] Geregistreerd te Terborg den vijfden Junij
1800 vier en veertig deel negen en dertig folio twee en twintig verso vak vier sqq houdende twee
bladen en geen renvooijen. Ontvangen voor regt een gulden zestig cent, makende met de acht en
dertig opcenten twee gulden een en twintig cent. / 2 Regten f 1.60 / 38 opc. [achter een accolade:] f
2.21 // De Ontvanger / de Vassii // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
10-12-1861: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-12-1861 No 147 / Heden den tienden der
maand December achttien honderd een en zestig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Boland, van beroep daglooner, oud acht en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Sellen, zyne huisvrouw, op Dingsdag
den tienden der maand December achttien honderd een en zestig, des nachts ten half twee uren, ten
huize van hem Comparant op de Wals Wijk A. No. 174 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Jan Willem. / Waarvan
wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Jan Willem te Boekhorst,
van beroep Landbouwer, oud vier en veertig jaren, en Lambertus Luimes, van beroep daglooner,
oud Zes en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met [#de
getuigen, hebbende de Comparant] [in de marge: den Comparant, en den eerstgenoemden getuige,
hebbende de laatstgenoemde / renvooi en doorhaling van vijf woorden goedgekeurd.], daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
12-2-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-2-1875 No. 18. / Heden den Twaalfden
der maand February achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Schievekamp van beroep Kleermaker oud negen en vyftig jaren,
en Jan Willem Boland van beroep Kleermaker oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Twaalfden der maand February achttien honderd vijf en zeventig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk D No. 150 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een maand Bernardus Johannes te Kaat, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Willem te Kaat, Klompenmaker, en van Christina Boland, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente, Zynde
laatstgenoemde Comparant oom van den overledene. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Boland:
12-8-1880: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 170]: [geb./ged.] 12/13-81880: Johanna / Parentes: Joannes Wilhelmus Boland et Everdina Hulsbrink (Dam) / Patrini:
Wilhelmina te Kaat (Ulft) et Maria Johanna Hulsbrink (Gendringen). // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Boeland:
27-10-1881: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 188]: [geb./ged.] 27/27-101881: Bernadina Henrica / Parentes: Joannes Wilhelmus Boeland et Elisabeth Hulsbrink (Groot
Azewijn) / Patrini: Henricus Masop (Silvolde) et Barnadina Hulsbrink (Gendringen). // [cc 19821999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
4-5-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-5-1886 No. 74. / Heden den Vierden der
maand Mei achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, / Hendricus Rijntjes van beroep voerman oud acht en twintig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Seesing zijne huisvrouw, zonder beroep op Zondag
den tweeden der maand Mei achttien honderd zes en tachtig, des middags ten half zeven uren, ten
huize van hem Comparant in Oer Wijk D No. 162 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind,
van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Berendina Willemina /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Jan Willem
Boland van beroep kleermaker oud twee en veertig jaren, en Jacobus te Pas van beroep Ryksveldwachter, brigadier titulair oud Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
1-12-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-12-1886 No. 177 / Heden den eersten der
maand December achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Willem Boland van beroep arbeider oud vier en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Johanna Bloemendaal zijne huisvrouw,
zonder beroep op dingsdag den dertigsten der maand November achttien honderd zes en tachtig,
des avonds ten negen uren, ten huize van hem Comparant op de Wals Wijk A No 192 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Johanna Geertruida / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Hendricus Beijer van beroep koster oud Zes en dertig jaren, en Johan Herman te
Boekhorst van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
2-12-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-12-1886 No. 178 / Heden den tweeden der
maand December achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Margaretha Brentjes zijne huisvrouw, zonder beroep op Woensdag den eersten der maand December achttien honderd zes en tachtig, des
nachts ten elf uren, ten huize van hem comparant op de Wals Wijk A No 193 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van
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Frederik Willem. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendricus Beijer van beroep koster oud Zeven en dertig jaren, en Jan Willem Boland van beroep arbeider oud Vier en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
30-7-1889: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-7-1889 No. 94 / Heden den dertigsten der
maand July achttien honderd negen en tachtig, zijn voor ons Johannes Matheus Louis Bellaard
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Willem Boland van beroep arbeider oud Zeven en twintig jaren, en Johan Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den dertigsten der maand July achttien
honderd negen en tachtig, des nachts ten Vier uren, in het huis Wijk A No. 192 op de Wals binnen
deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] verlost van een kind van het vrouwelijk geslacht des eerstgenoemden Comparants huisvrouw van (!) Hendrika Johanna Bloemendaal, zonder
beroep, welk kind als levenloos is aangegeven. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met de comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
30-12-1892: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-12-1892 No. 154 / Heden den dertigsten
der maand December achttien honderd twee en negentig, is voor ons Johannes Matheus Louis Bellaard, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johan Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud achtendertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat zijne echtgenoot Margaretha Brentjes, zonder beroep op Donderdag den negenentwintigsten der maand December achttien honderd
twee en negentig, des voormiddags ten half twaalf uren, ten huize van hem aangever te Wals Wijk
A No 193 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan
de voornamen zijn gegeven van Bertha, Margaretha / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Jan Willem Boland van beroep arbeider oud tweeendertig
jaren, en Martinus Johannes van Dielen van beroep schoenmaker oud achtentwintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
1-8-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-8-1898 No. 139 / Heden den eersten Augustus achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Bernadus Dierking oud vierendertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking zonder beroep,
op den eersten Augustus dezes jaars, des nachts ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Wals
wijk A no. honderdnegentig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Theodorus Johannes / Waarvan wij deze Akte hebben opgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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maakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud achtenvijftig jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in
deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Johan Willem) Boland:
17-4-1903 (trouwboek N.H. kerk Gendringen?): 1903. / 17 April / Johan Willem Boland / en
Johanna Wilhelmina Berendsen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
1-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-12-1904 No. 252 / Heden den eersten December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Bekker oud tweeenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Maria Bernardina Frericksen, zonder beroep op den dertigsten
November dezes jaars, des nachts ten een ure, ten huize van hem aangever te Mechelen nummer
eenentachtig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Hendrikus Wilhelmus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Jan Willem Boland, oud [#drieenveertig] [√tweeenveertig / Renvooi en
doorhaling van een woord goedgekeurd.] jaren, van beroep landbouwer en Johan Frederik Avenarius oud zesentwintig jaren, van beroep Logementhouder beiden wonende in deze Gemeente, en na
voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
1-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-12-1904 No 253 / Heden den eersten December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Jan Willem Boland oud tweeenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Willemina Berendsen, zonder beroep op den
eersten December dezes jaars, des morgens ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Wals nummer tien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal
genaamd worden Jan Willem / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Johan Herman te Boekhorst, oud vijftig jaren, van beroep landbouwer en Johan Frederik Avenarius oud zesentwintig jaren, van beroep Logementhouder beiden wonende in deze Gemeente, en
na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
18-6-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-6-1908 No 133 / Heden den achttienden
Juni negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: /
Bernadus Dierking oud vierenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep op den zeventienden Juni
dezes jaars, des namiddags ten zes ure, ten huize van hem aangever te Wals nummer zeven binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Maria Elisabeth / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem
Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zesenDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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veertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
27-2-1911: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-2-1911 No. 40 / Heden den zevenentwintigsten Februari negentien honderd-elf, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, GemeenteSecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Jan Willem Boland oud negenenveertig jaren, van beroep landbouwer en Lambertus Kuiperij oud negenendertig jaren, van beroep klompenmaker beiden wonende in deze gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den zevenentwintigsten Februari dezes jaars, des morgens ten drie ure, in het huis nummer elf te Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van vijfenzeventig jaren is overleden: Christina Klink, zonder beroep, geboren te Brünen in Pruisen en
wonende in deze gemeente; dochter van de echtelieden Hermann Klink, landbouwer en Enneken
Brentjes zonder beroep, beiden overleden [te] Brünen in Pruisen. / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
27-9-1913: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-9-1913 No 85 / Heden den zevenentwintigsten September negentien honderd-dertien, zijn voor ons Wilhelmus [#September] [√doorhaling
van een geschreven woord in regel twee van boven goedgekeurd.] Stefanus Tervoert Gemeente Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Jan Willem Boland oud tweeenvijftig jaren, van beroep landbouwer en Evert Jan
Bannink oud tweeenvijftig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze gemeente, die
ons hebben verklaard, dat op den zesentwintigsten September dezes jaars, des avonds ten half elf
ure, in het huis nummer elf te Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van [#Margaretha
Brentjes, zonder beroep] [√vijfenvijftig jaren / Renvooi en doorhaling van vier geschreven woorden in regel twaalf van boven goedgekeurd.] is overleden: Margaretha Brentjes, zonder beroep, geboren in de gemeente Schermbeck en wonende in deze gemeente, echtgenoote van Johan Herman
te Boekhorst, landbouwer, wonende in deze gemeente; dochter van de echtelieden Gerhard Brentjes, landbouwer en Margaretha Neerveld, zonder beroep beiden overleden in de gemeente Schermbeck / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
± 1925: Archief gemeente Gendringen, afschrift van ongedateerde huisnummerkaarten (omstreeks
1925?) van de buurtschap De Wals onder Gendringen, met de naam en voornamen van het gezinshoofd en eventuele andere bijzonderheden: Wals 10. Jan Willem Boland // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
22-2-1933: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-2-1933 No 17 / Heden den twee en twintigsten Februari negentienhonderd-drie-en-dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen / Johan Gerhard te Boekhorst oud vijftig jaren, landbouwer
wonende te Gendringen en Bernard Berendsen oud acht en dertig jaren, landbouwer wonende te
Gendringen / die verklaarden, dat op Woensdag, twee en twintig Februari dezes jaars, des voormiddags te vijf uur, te Wals [#in den ouderdom van] Helene Dina Benning, zonder beroep [#is
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overleden:] wonende te Gendringen, echtgenoote van Jan Willem Boland, landbouwer wonende
te Gendringen [#geboren te] is bevallen van een, [#en wonende] kind, hetwelk door de aangevers
als levenloos wordt aangegeven. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. / J
G te Boekhorst / Berendsen. / [onleesbare handtekening van de ambtenaar] // [in de marge:] De
doorhaling van tien gedrukte woorden in deze akte goedgekeurd / J G te Boekhorst / Berendsen. /
[onleesbare handtekening van de ambtenaar] // [cc 4-1-1999/24-10-2005 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
31-3-1934: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-3-1934 No 33 / Heden den een en dertigsten Maart negentienhonderd-vier-en-dertig, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen: Theodorus Johannes Dirking oud vijf en dertig jaren, landbouwer
wonende te Gendringen en Jan Willem Boland oud negen en twintig jaren, landbouwer wonende
te Gendringen die verklaarden, dat op Zaterdag, een en dertig Maart dezes jaars, des voormiddags
te vier uur, te Wals in den ouderdom van tachtig jaren is overleden: Johan Herman te Boekhorst,
weduwnaar van Margaretha Brentjes, landbouwer geboren te Gendringen, en wonende te Gendringen, zoon van Jan Willem te Boekhorst en van Fredrika Elisabeth Rosier, beiden overleden / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Boland:
10-11-1969: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-11-1969 Nr. 56 / Heden, tien november
negentienhonderd negenenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Gendringen: Boland, [#K] [√De doorhaling van een letter goedgekeurd.] Jan Willem, oud vierenzestig jaar, landbouwer, wonende te Gendringen / die verklaarde, dat op zeven november negentienhonderd negenenzestig, te negentien uur, dertig minuten, in de gemeente Gendringen – is overleden: te Boekhorst, Johan Gerhard, oud zevenentachtig jaar, zonder beroep, geboren en wonende te
Gendringen, echtgenoot van Renting, Christina Wilhelmina Geertruida, zoon van te Boekhorst, Johan Herman en Brentjes, Margaretha, beiden overleden / De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (2x) (Jan Willem/Wim) Boland:
27-4-1994 (rouwkaart huisarchief Engelwijk): Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
haar lief waren, is overleden onze lieve moeder en oma Helene Dina Benning / weduwe van Jan
Willem Boland / op de leeftijd van bijna 87 jaar. / Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging die moeder mocht krijgen in het “Antonia” verpleeghuis te Terborg. / Wim en Diny / Johan /
Henk en Netty / Gerrit en Jenny / Annie en Johan / en kleinkinderen // 27 april 1994 / “Antonia”
verpleeghuis Terborg. / Corr. adres: J.H. Boland / Banninkweg 1 / 7081 HG Gendringen / De
Rouwdienst zal worden gehouden op maandag 2 mei om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen, waarna de begrafenis volgt op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar. / Hierbij wordt u uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen voor aanvang van de Rouwdienst vanaf
12.30 uur in de kerk. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (N.N.) Boland:
27-4-1994 (rouwliturgie huisarchief Engelwijk): Orde van de rouwdienst voor Helene Dina Boland-Benning / geb. 8 mei 1907 – overl. 27 april 1994 / in de Herv. Kerk te Gendringen op 2 mei
1994 / aanvangstijd 13.00 uur / [kruisteken] / Voorganger: Drs. F.Z. Ort / Organist: Dhr. J. Seinhorst // Orgelspel. / De organist speelt onder meer: “Gott, deine Güte reicht so weit” / Stil gebed. /
Votum en groet. / Zingen: Psalm 103 : 1 en 3. / “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren / Hij is
een God van liefde en genade / Gebed om Gods nabijheid. / Schriftlezingen: Psalm 25, enkele gedeelten. / Openbaring 2 : 8-11 / Zingen: Gezang 463 : 1 en 4. / O Heer die onze Vader zijt / Leg
Heer uw stille dauw van rust / Zingen: Gezang 232 : 1 en 3 (oude bundel). / Neem Heer, mijn beide handen en leid uw kind / En blijft m’ook soms verborgen uw groote macht / Voorbeden. / Zingen (staande): Lied 7 (bundel Joh. de Heer). / Als g’in nood gezeten geen uitkomst ziet / God blijft
voor u zorgen, Goed is de Heer / Zegen. / De gemeente gaat weer zitten. / Bij het uitgaan van de
kerk speelt de organist: “Veilig in Jezus’ armen”. / Hier wordt de dienst onderbroken om op de begraafplaats te worden voortgezet. / Begrafenisformule. / Gezamenlijk gebeden “Onze Vader”. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem/Wim) Boland:
1-1-2009 (rouwadvertentie):
«Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.»
Na een langdurige periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwacht in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa Jan Willem
Boland / – Wim –
echtgenoot van Berendina Hendrika Kraan
[geboren] 5 mei 1934 / [overleden] 1 januari 2009
– Diny Boland
– Hans en Karin Boland
– «Jelle»
– Heidy en Johan Keuper
– «Hester, Ellen, Anouk, Maarten»
Oosterstraat 34, 7081 DP Gendringen
Wim is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Monuta, Nijverheidsweg 4 te Ulft. / De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op dinsdag 6 januari om 11.00 uur in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Gendringen-Bontebrug i.w. Grotestraat 28 te Gendringen. / Voorafgaande aan de
dienst is er vanaf 10.30 tot 10.50 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in bovengenoemde kerk. / Aansluitend zullen we Wim begeleiden naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats aan de Wiekenseweg. / «Indien u geen kaart heeft mogen ontvangen, mag u
deze als zodanig beschouwen.» // [cc 5-1-2009 11.00 tB]
– K...: / – L...: nog geen gegevens.
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– Maria Theodora (Maria Theodora) Boland:
16-6-1926: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1926. / 16 Juni / Hendrik Jan Gemmink / en Maria
Theodora Boland // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Wilhelmus (Martinus Willem) Boland:
23-2-1946: Martinus Willem Boland, geb. 23-2-1946 te Dinxperlo, z.v. Johan Boland (geb. 6-121907) en Elizabeth Slagt (geb. 7-3-1909 te Hilversum); memo 7-7-2000 tB
– Nel Boland:
25-12-1999 (rouwadvertentie): Toch nog onverwacht is op 25 december [1999] overleden mijn vader, schoonvader en lieve vriend Gerard Johan Bernard Stork / sinds 1984 weduwnaar van H.C.M.
van de Zand / Ridder in de Orde van Oranje Nassau / Drager van het “Verdienstkreuz am Bande” /
op de leeftijd van 88 jaar. / Marijke Stork / Louise Vermaat // Nel Boland // Doetinchem, Lohmanlaan / Correspondentie-adres: M.J.W. Stork, Westereiland 74, 1671 HT Medemblik / Naar vaders
wens heeft de crematieplechtigheid in stilte plaatsgevonden. // [cc 17-9-2007 tB]
– N.G. Gemmink-Boland:
26-4-1985 (overlijdensadvertentie huisarchief Engelwijk): Heden ging plotseling van ons heen
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa Willem Prinsen / echtgenoot van Maria
Theodora Naafs / op de leeftijd van 69 jaar. / Gendringen: M.Th. Prinsen-Naafs / Dinxperlo: W.G.
Gemmink [en] N.G. Gemmink-Boland [en] Maarten, Eldert, Marlies / Doetinchem: F.G. Pastoor
[en] B.G.J. Pastoor-Gemmink [en] Monique, Claudy / Veenendaal: G.J. Gemmink [en] E.H.G.
Gemmink-Looman [en] Frank en Christa / 26 april 1985. / Van Lennepstraat 5 / 7081 BK Gendringen. / De teraardebestelling zal in familiekring plaatsvinden. / De rouwdienst zal worden gehouden
op maandag 29 april om 13.30 uur in de N.H. Kerk te Gendringen. / Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen, worden hierbij beleefd uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren na de
rouwdienst in “De Rank”. / Vader is opgebaard in de aula van het St. Antonia verpleeghuis te Terborg, gelegenheid tot afscheid nemen zondag van 19.00-19.30 uur. // [cc 1982-1999 tB]
– Oswaldus (Ooswold) Boeland:
20-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 20-2-1827 No 17 / Heden den Twintigsten der
maand Februarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om tien uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Dirk van Halteren, dagloner oud Vier en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
dochter welke Zijne Ehevrouw Elisabeth Duits oud Veertig jaren, op Maandag den Negentienden
der maand Februarij dezes jaars, des Voormiddags ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Maria / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Ruth [<B...?] Hulst dagloner, oud Zeven en dertig jaren, en
van ooswold Boeland, dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
hebbende de declarant en getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte
van Maria van Halteren / [:daaronder in de marge:] het woord “Ruth” in de veertiende Regel goedgekeurd. // [cc 1982-1999 tB]
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– Oswaldus (Ooswold) Boeland:
15-10-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 15-10-1827 No 105 / Heden den Vyftienden der
maand October één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Ooswold Boeland, dagloner oud Zeven en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke Zyne Ehevrouw Hendrika Overbeek, oud Zeven en dertig jaren, op Zaturdag den dertienden der maand October dezes jaars, des avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johannes / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Botzen Koster, oud drie en dertig jaren, en van
Dirk van Halteren, dagloner oud Vier en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met
eerstgenoemde Getuige, hebbende de Declarant en laatstgemelde Getuige verklaard niet te kunnen
schryven. / [in de marge:] Geboorte van Johannes Boeland. // [cc 1982-1999 tB]
– Oswaldus (Ooswold) Boeland:
14-6-1828: Geboortenregister gemeente Berg, 14-6-1828 No 81 / Heden den Veertienden der
maand Juny één duizend acht honderd acht en twintig, des Voordemiddags om tien uren, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Dirk [of Derk?] van Halteren, Dagloner oud Vyf en Veertig
jaren, wonende te s’Heerenberg in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte
van geboorte van een Dochter welke Zyn Ehevrouw Elizabeth Duits, Oud twee en Veertig jaren,
op Vrydag [nogmaals: dag] den Dertienden der maand Juny dezes jaars, des Morgens ten Zeven
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van
Maria / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Ooswold Boeland
Dagloner, oud Agt en twintig jaren, en van Rut Hulst, Daglooner oud Vyf en Dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend hebbende de Declarant en getuigen verklaard niet te Kunnen Schryven /
[in de marge:] Geboorte van Maria van Halteren. // [cc 1982-1999 tB]
– Petra Gesina (Petronella Gesina) Boland:
12-7-1857: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1857. / Jul. 12. / Petronella Gesina
Boland / Att. naar Isselborg. 23 Oct. 1859. / Pro Deo // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolant:
29-11-1691: RBS 471 (Dinxperlo): [getrouwd] op den 29-11-1691: Dirck Bolant soon van Peter
Bolant wonende in de Soederwijck, / met Jenneke Wensinck dochter van zal: Jan Wensinck
wonende in breembroeck. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolant:
15-10-1741: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno: 1741. / den 15 Oct. / Wesselina. /
De Vader Jacobus van Deventer, en de Moeder Wilhelmina Bolandts. / en getuyge Peter Bolant. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Petrus (Peter) Bolant:
25-12-1741: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1741. / Op Kersmis. / Arnoldus
Peters. aangenoomen op getuijgnis van de Meeren en overstaande getuijgen Peter Bolant en de
Koster Bastiaan Hoendroep. / dese weder met Attest: na Zeddam 1742. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolant:
25-12-1742: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1742, / Op Kersmis: / Wilmina Peters,
aangenoomen op attest: Van utrecht, en overstaande getuijge Peter Bolant, en Hendrick Scholten,
met Attest: na Nim~egen weder versonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolandt:
5-7-1744: RBS 261 (doopboek ’s-Heerenberg): / Gedoopt 5-7-1744: Peter Bolandt // [cc 19821999 tB]
– Petrus (Peter) Bolant:
15-10-1744: Doopboek N.H. kerk Gendringen: 15-10-1744: Wesselina, dochter van Jacobus van
Deventer en Wilhelmina Bolands / getuige Peter Bolant. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolandt:
15-8-1756: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1756. / den 15. Aug: / Wolter. De
Vader Wessel Borckes / de Moeder Wilhelmina Klompenhouwers. / getuijge Peter Bolandt en
Gertruijdt Klompenhouwers. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolandt:
2-8-1761: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1761. / den 2 Aug: / Petronella Susanna & Wilmina Gertruijdt / tweelingen / De Vader Alof Wichers, / De Moeder Wesselina van
Deventer; / Getuijge Peter Bolandt en Hermina Wichers. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolandt:
17-4-1763: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1763. / den 17 April. / Peter / De
Vader Adolph Wichers, / De Moeder Wesselina van Deventer / getuijge Peter Bolandt. // [cc
1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Bolant:
27-3-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / den 27 maart is peter bolant
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
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– Reinera Jacoba Wilhelmina (Reinau Jaquline Wilhelmina) Boland:
16-5-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-5-1904 No. 99 / Heden den zestienden
Mei negentien honderd-vier, is voor ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik Jan Boland oud veertig jaren, van beroep tuinman wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Engelina te Grotenhuis, zonder beroep op
den vijftienden Mei dezes jaars, des morgens ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Gendringen nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Reinau [Jaquline>] Jacquline (?) Wilhelmina / Waarvan wij deze
Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Heinrich Gervers, oud vierentachtig jaren, van
beroep zonder en Johan Gerrit Wisman oud zesendertig jaren, van beroep kleermaker beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Reinera Jacoba Wilhelmina (Reinau Jaquline Wilhelmina) Boland:
26-5-1926: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1926 No 17 / Heden den zes en twintigsten Mei negentienhonderd-zes-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: /
Hendrik Willem Christiaan Nusselder, oud negen en twintig jaren, smid, geboren en wonende te
Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Hendrik Willem Nusselder, oud vijf en zeventig
jaren, smid en van Grada Heinen, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te
Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven ter
eener / en Reinau Jaquline Wilhelmina Boland, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Hendrik Jan Boland, overleden en van Johanna Engelina te Grotenhuis, zonder beroep, wonende te Gendringen, die blijkens
overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk der gemeente Gendringen, de vereischte toestemming tot dit huwelijk heeft gegeven, ter andere zijde. / De afkondiging
tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier op den vijftienden Mei dezes jaars. / Gehoord de
verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zjn,
heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Hendrik Willem
Christiaan Nusselder en Reinau Jaquline Wilhelmina Boland / Gedaan in tegenwoordigheid van:
Antoon Gosseling, oud vier en veertig jaren, metselaar, wonende te Gendringen, zwager van den
bruidegom en Hendrik Willem Boland, oud vijf en twintig jaren, tuinman, wonende te Gendringen,
broeder van de bruid. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 19821999 tB]
– Reinera Jacoba Wilhelmina (Reinau Jaqueline Wilhelmina) Boland:
26-5-1926: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1926. / 26 Mei / Hendrik Willem Christiaan Nusselder / en Reinau Jaqueline Wilhelmina Boland. // [cc 1982-1999 tB]
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– Reinera Jacoba Wilhelmina (Reinau Jaquline Wilhelmina) Boland:
2-5-1928: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-5-1928 No 122 / Heden den tweeden Mei
negentienhonderd-acht-en-twintig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen: Hendrik Willem Christiaan Nusselder, oud een en dertig jaren, smid, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag twee Mei dezes jaars, des voormiddags te
zes uur, te zijnen huize nummer honderd acht te Gendringen, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Reinau Jaquline Wilhelmina Boland zonder beroep, wonende
te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Hendrik Jan / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrik Jan Koldewei, [#drie en vyft] [√Doorhaling van drie geschreven woorden goedgekeurd.] landbouwer oud drie en vijftig jaren, wonende te Gendringen en Antoon Gosseling metselaar, oud zes en veertig jaren, wonende te Gendringen / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinera Jacoba Wilhelmina (Reinau Jaquline Wilhelmina) Boland:
16-6-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-6-1931 No 132 / Heden den zestienden
Juni negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen: Hendrik Willem Christiaan Nusselder, oud vier en dertig jaren, smid,
wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Dinsdag zestien Juni dezes jaars, des voormiddags
te zeven uur, te zijnen huize nummer honderd drie en veertig te Gendringen, is geboren een kind
van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Reinau Jaquline Wilhelmina Boland zonder
beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Herman Theodoor / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrik Jan Koldewei, landbouwer oud zes en vijftig
jaren, wonende te Gendringen en Antoon Gosseling, metselaar, oud negen en veertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinera Jacoba Wilhelmina (Reinau Jacqueline Wilhelmina) Boland [Boland]:
23-8-1960: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1960 / 23 augustus / Gerrit Herman Veerbeek / en
Reinau Jacqueline Wilhelmina Boland. // [cc 1982-1999 tB]
– S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Derresken) Boland:
6-4-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783. / [sc.: April 6] / Hermannus Te Boekhorst.
Z:v. wijl: Arend Te Boekhorst onder Gendringen / en Derresken Boland, d:v. wijl: Willem
Boland, onder Varsseveld. / [getrouwd:] Maij 4 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Bolands:
23-4-1784: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 23 / [ged.:] 25 April / 1784 / Aernt. / Z.V.
Harmanes te Boekhorst en Dersken Bolands / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Boland:
21-3-1786: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 21 / [ged.:] 24 Maar / 1786 / Willemina. /
d.v. Harmanus te Boekhorst en dersken Boland / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Dersken) Boland:
11-4-1786: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1786 / April 11. / Dersken Boland. //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Boland:
21-5-1787: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 21 / [ged.:] 27 Maeij / 1787 / Aernt en
Willem / twelingen / zoons van Harmanes te Boekhorst en dersken Boland / [get.:] de vader // [cc
1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Boland:
25-8-1788: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 25 / [ged.:] 31 Aüg / 1788 / Aaltjen. / d.v.
Manes te Boekhorst en dersken Boland / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Boland:
1-12-1805: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1805 / 1 Decemb. / Jan Willem Boland. [^J.m:] / en
Dersken Boland wedwe te Boekhorst / beide van hier. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derris) Boeland:
21-4-1812: Overlijdensregister gemeente Netterden, 21-4-1812 / In den Jaare agtienhondert twaalf
den Een en twintigsten April des nademiddags om Zes uuren, is voor ons Adjoinct Maire, in absentie van de Maire der Gemeente van Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven IJssel, verscheenen Harmen Kaal, Landbouwer, drie en veertige Jaaren oud, woonagtig in
deese Gemeente, en Bernardus Deuling, oud Zeven en dertig Jaaren, Landbouwers, meede Woonende onder Netterden, de welke als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den Een en twintigste
April, des Middags twaalf uuren, overleeden is, Derris Boeland [:veranderd in: Booland?], Ehevrouw van Jan Wilm Boeland Wever, in den ouderdom van vijftig Jaaren, Woonende onder Netterden, Zijnde deese Acte geteekent door ons en Getuigen, naar daar van aan hun gedaane Voorleesing. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derres) Boeland:
21-4-1812: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Derres Boeland / Netterden
(21-4-1812) // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derres) Boeland:
21-4-1812: TJT 303 (Etten): overleden 21 april 1812 (Netterden): Derres Boeland // [cc 19821999 tB]
– Theodora (Derris) Boland:
4-3-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 4-3-1813 No. 2 / Heeden den Vierden Maart agtien hondert en dertien, des voor de middags Negen uuren Zijn Voor ons Maire, Officier van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Netterden Canton Gendringen Departement van den Booven ijssel, in het Gemeente huis Verscheenen Jan Willem Boland, Wever, oud Negen en Dertig [<Veertig] Jaaren, woonagtig in deze Gemeente; meerder Jaarige Zoon van wijlen Gerrit Boland, en Hendrina Plettenburg overleeden te Dinxperlo den Elfde September 1800 Elf, weduwenaar van wijlen
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re, en Gesina Wilhelmina te Beest Daglooneresse, oud twee en twintig Jaaren Gebooren in de Gemeente Liederen Arrondissement Rees departement van de Lippe meerder Jaarige Dochter van
Gerhard te Beest, hier teegen woordig en toestemmende, en van wijlen Geertruida ten Tuente overleeden den vier en twintigste februarij 1800 en agt, in de Gemeente van Dinxperlo, Arrondissement Zutphen ter andere Zijde, de welke in bij zijn van Derk Kemink, wever, oud vijf en veertig
Jaaren, en Jan Berent Gorhuis, wever oud Veertig Jaaren, Jan Hendrik Seijnhorst, Landbouwer,
oud Zes en twintig Jaaren, en hendrik Jan te Beest, wever, oud Zes en twintig Jaaren alle woonagtig in de Mairie Liederen, Canton Boekholt [<Boekhorst], ons Verzogt hebben, om over te gaan tot
Voltrekking van het tusschen hun ontworpen Huwelijk, waar op Wy beampten van den civilen
staat, voornoemd, aan het gezegde verzoek voldoende voorgeleezen hebben de acte van Geboorte
van den Bruidigom Waar uit blykt dat hy gebooren is op den Agste december 1700 drie en Zeventig in de Gemeente Liederen[,] 2do acte van Geboorte van de Bruid, waar uit Blykt dat Sy gebooren
is op den tiende Januarij 1700 Negentig en twee in de Gemeente Liederen, 3tio de acte van overlijden, van de Eerste Vrouw, waar uit blykt dat het Eerste Huwelijk ontbonden is van gezegde Jan
Willem Boland[,] 4to de actens van afkondigingen gedaan in deeze Gemeente, als meede in de Gemeente van Liederen, op Zondag den Vyftiende, en op Zondag daar aan Volgende den twee en
twintigste November 1800 twaalf, des Morgens om Negen uuren[,] 5to De acte van Overlyden van
Hendrina Plettenburg, moeder van den Bruidigom, waar uit blijkt dat Sy overleeden is in de Gemeente van Dinxperlo, op den Elfde September 1800 en Elf, 6to de acte van Overlyden Van Johanna Geertruida ten tuente, moeder der Bruid waar uit blykt dat Sy overleeden is, in de Gemeente
van Dinxperlo, op den Vier en twintigste february 1800 en agt, 7timo het Zesde Hoofdstuk van den
titel, van het huwelijk over de Rechten en pligten der Echtgenooten, na overeenkomstig de bepalingen van Art: 2 van het advis van den Staats Raad, van den Zeven en twintigste Messidor van het
13 Jaar de Bruidigom hebben aangemaant, om Ons by Ede te verklaaren, dat de plaats waar Zyn
Vader, grootvader, en Grootmoeder overleeden is, en die waar Zy laats gewoont hebben hem onbekent is, en na dat hij ons by Ede verklaard heeft daar van geen de minste Kennis te dragen na aan
de vier getuigen de Zelfde aanmerking gedaan te hebben, en deze Ons by Ede hebben verklaart,
den Bruidigom te Kennen maar niet te weeten waar Zijn Vader, Noch Grootouders gestorven Zijn,
en laats gewoont hebben, Zoo hebben wij, daar er geene Oppositie teegen gemelde Huwelyk by
ons is aangedient, aan den aanstaande Echtgenoot en aan de Aanstaande Echtgenote afgevraagd of
Zy Elkander voor Man en Vrouw willen Neemen Elk hunner, afzonderlyk en toestemment geantwoord hebbende Zoo Verklaaren wy in Naam der Wet, dat Jan Willem Boland en Gesina Wilhelmina te Beest in het huwelijk Verbonden Zijn, Van all het boovenstaande hebben wy in teegen
Woordigheid van booven Gemelde Getuigen de teegenwoordige acte Opgemaakt, en na aan hun
Gedaane voorleezing met ons en de contracteerende Partheijen geteekent hebben, ter gezegde
Dagen en Jaare als booven, verklaarende de contracteerende Partheijen niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Teodora) Boland:
16-1-1814: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 16 / [ged.:] 23 January / 1814 / Teodora / d v
Jan Willem Boland en Gesiena te Beest / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Theodora) Boland:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1027),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 145:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 129
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Theodora [Boland]
– Geboortedatum: den 18 January 1814
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
– Theodora (Theodora) Boland:
19-3-1834: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1834 / Maart 19 / Theodora Boland //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Boland:
11-9-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-9-1837 No. 92 / Heden den elfden der
maand September een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Seinhorst, landbouwer oud acht
en veertig jaren, en Elias Dierking, dagloner oud twee en twintig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Maandag den elfden der maand September
een duizend acht honderd zeven en dertig des morgens ten vier uren, in het huis No. 129. [in>] op
de Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie en twintig jaren is overleden Theodora
Boland, dagloonster, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen Jan
Willem Boland, en van diens nagelatene Weduwe Gesina te Beest, dagloonster, in deze Gemeente
woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Boland:
10-5-1907: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1907. / 10 Mei / Hendrik Jan Gemmink en
Theodora Boland // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Dirck) Bolant:
29-11-1691: RBS 471 (Dinxperlo): [getrouwd] op den 29-11-1691: Dirck Bolant soon van Peter
Bolant wonende in de Soederwijck, / met Jenneke Wensinck dochter van zal: Jan Wensinck
wonende in breembroeck. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Bolandt:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 52.
Theodorus Bolandt // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Theodorus (Theodorus) Bolandt:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 54.
Theodorus Bolandt & Co // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Boland:
25-7-1790: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1790. / Jul. 25 / Derk Jan Boland wedwenr van
wijl: Elsken Hesseling onder Dinxperlo / en Hendrica Smeenk d.v. Berend Smeenk onder Gendringen. / [verzonden naar] Dinxperlo // [cc 1982-1999 tB]
– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmus (?) (W.) Boland:
15-2-1995 (overlijdensadvertentie): Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden plotseling
van ons is weggenomen onze lieve broer, zwager en oom Johannes Boland / echtgenote van B.Th.
Veerbeek / De Heurne: H.J. Boland [en] C.H. Boland-Krajenbrink / Zelhem: F.B. Boland [en]
M.D. Boland-Tebeest / Breedenbroek: W. Boland [en] G. Boland-Gesink / Dinxperlo: G.A. Boland [overleden] [en] G.G. Boland-Sondern / Gorssel: E.G.H. Westendorp-Boland [en] J.G. Westendorp / Halle: F.J. Gesink-Boland [en] H.J. Gesink / Dinxperlo: G.H. Veerbeek [en] G.A. Veerbeek-Luijmes / Neven en nichten / Breedenbroek, 15 februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bolandts:
15-10-1741: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno: 1741. / den 15 Oct. / Wesselina. /
De Vader Jacobus van Deventer, en de Moeder Wilhelmina Bolandts. / en getuyge Peter Bolant.
// [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Booans:
15-3-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742. / 15. martij. / Baptz. Joannes. /
Parentes. Henrick[us] Steevens. et Berndtjen. [niet ingevuld] / Patrini Joann Reijntjes. Willemina
Booans. (!) Et(?). // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bolandt:
?-4-1742: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Gekoomen met Attestatie. Op
Paaschen Anno 1742. / Willemina Bolandt, / met Attest uijt Utrecht. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmina (Wilhelmina) Bolands:
15-10-1744: Doopboek N.H. kerk Gendringen: 15-10-1744: Wesselina, dochter van Jacobus van
Deventer en Wilhelmina Bolands / getuige Peter Bolant. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willenina) Boolans:
17-2-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / Den 17 February is Willenina (!)
Boolans over leden // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Boland:
2-12-1838: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1838. / 2 Decemb. / Hendrik Jan Kolenbrander, in
deze gemeente woonachtig, / en Wilhelmina Boland, woonachtig te Bocholt (in Pruissen), / Op
Attest van den Burgemeester alhier. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemiena) Boland:
1-12-1839: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1 / [ged.:] 8 Decmb / 1839 / Johanna Wesseliena / D V Henderik Jan Kolenbrander en willemiena Boland / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Boland:
24-4-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-4-1839 No. 46 / Heden den vier entwintigsten der maand April een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Geurink van beroep landbouwer oud Zes en twintig jaren, en Gradus Borkes, van beroep Zonder oud vier en Zeventig jaren, beide te Bredenbroek in deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten der maand
April des jaars achtien honderd negen en dertig des namiddags ten vijf uren, in het huis No. 407 te
Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een en tachentig jaren is overleden
Derk Jan Seinhorst, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Enneke Kemink, Landbouwster, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden
Jan Seinhorst, en Willemina Boland / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en
in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons zijn geteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaard nier te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / J
Geurink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemiena) Bolant:
14-4-1844: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 14 / [ged.:] 21 April / 1844 / Wesseliena / D
V Henderik Jan Kolenbrander en willemiena Bolant / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Boland:
7-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-3-1848 No 17 / Heden den Zevenden der
maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Jan Kolenbrander, van beroep Landbouwer oud veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Boland, Zyne huisvrouw, op Maandag den Zesden der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des middags ten twaalf uren,
ten huize van hem Comparant in Voorst No. 305, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Johanna Geertruida. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Christiaan Santbulte,
van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, en Reinder Verholt, van beroep daglooner, oud
negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde,
verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / H J Kolenbrander / C Santbulte / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Boland:
8-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-1-1875 No. 2. / Heden den Achtsten der
maand January achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernard Johan Santbulte van beroep Landbouwer oud een en dertig jaren, en
Hendrik Jan Rademaker van beroep Akkerbouwer oud Vier en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Achtsten der maand January
achttien honderd vijf en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk C No. 47 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vijf en dertig Jaren en een maand Johanna
Wesselina Kolenbrander, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Arend Jan Velthorst, Landbouwer, wonende in deze gemeente, dochter van Hendrik
Jan Kolenbrander, Zonder beroep, alhier woonachtig en van Willemina Boland, overleden. / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde, verklaard niet te kunnen schryven,
als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Boland:
6-4-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783. / [sc.: April 6] / Hermannus Te Boekhorst.
Z:v. wijl: Arend Te Boekhorst onder Gendringen / en Derresken Boland, d:v. wijl: Willem
Boland, onder Varsseveld. / [getrouwd:] Maij 4 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (W.) Boland:
19-11-1886: schuld van W. Boland op de Wals aan de erven Te Boekhorst op de Wals (arbeidsloon); genoemd in AHA-document 8861119a // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (W.) Boland:
3-1-1950 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): “Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.”
Psalm 23. 1. / Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, heute mittag 13,30 Uhr unsere gute
Mutter, Schwiegermutter, Groβmutter, Schwester, Schwägerin und Tante / Frau Wwe. Wilhelm
Benning / Johanna geb. Gemmink / im 77. Lebensjahr zu sich in sein Reich zu nehmen. / In tiefem
Leid: [Dinxperlo:] G.H. Ruesink-Benning [und] J. Ruesink / [Isselburg:] H. Benning [und] A. Benning-Radstaak / [Gendringen:] H. Boland-Benning [und] W. Boland / und Enkel / Isselburg, Dinxperlo (Holland) Waals b. Gendringen, den 3.1.1950 / Die Beerdigung findet statt am Freitag, den 6.
Jan. 1950 vom Sterbehause aus. Trauerfeier 1/4 Stunde vorher. // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 30 november 2010 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), uitgave 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), uitgave 92-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), uitgave 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), uitgave 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), uitgave 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), uitgave 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), uitgave 94-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), uitgave 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), uitgave 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), uitgave 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), uitgave 42-2 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), uitgave 162-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), uitgave 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), uitgave 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), uitgave 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), uitgave 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), uitgave 160-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), uitgave 117-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), uitgave 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), uitgave 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), uitgave 54-1 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), uitgave 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), uitgave 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), uitgave 120-1 (G)
– Brus (ook Brussen e.d.), uitgave 19-2 (G)
– Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), uitgave 136-1 (G)
– Bulten (ook Bolten e.d.), uitgave 128-1 (G)
– Bussink (ook Beusink e.d.), uitgave 148-1 (G)
– Cent (ook Senten e.d.), uitgave 50-1 (G)
– Demkes (AHA-transcripties) , uitgave 159-1 (G)
– Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), uitgave 104-1 (G)
– Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), uitgave 121-1 (G)
– Dierkink (ook Dirkings e.d.), uitgave 153-1 (G)
– Dieters (ook Ditters e.d.), uitgave 29-2 (G)
– van Dillen (ook van Dielen e.d.), uitgave 40-2 (G)
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– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), uitgave 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (G)
– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), uitgave 49-1 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), uitgave 78-1 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), uitgave 161-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), uitgave 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), uitgave 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), uitgave 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), uitgave 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), uitgave 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), uitgave 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), uitgave 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), uitgave 25-2 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), uitgave 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), uitgave 47-1 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), uitgave 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), uitgave 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), uitgave 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), uitgave 119-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), uitgave 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), uitgave 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), uitgave 151-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), uitgave 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.), uitgave 84-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), uitgave 108-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), uitgave 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), uitgave 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), uitgave 103-1 (G)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), uitgave 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), uitgave 158-1 (G)
– Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), uitgave 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), uitgave 27-2 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), uitgave 79-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), uitgave 59-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), uitgave 109-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), uitgave 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), uitgave 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), uitgave 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), uitgave 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), uitgave 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), uitgave 30-2 (G)
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Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), uitgave 157-1 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), uitgave 41-2 (G)
Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), uitgave 67-2 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), uitgave 83-1 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), uitgave 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), uitgave 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), uitgave 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), uitgave 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), uitgave 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), uitgave 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), uitgave 58-1 (G)
Maandag (familiedossier), uitgave 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), uitgave 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), uitgave 139-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), uitgave 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), uitgave 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), uitgave 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), uitgave 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), uitgave 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), uitgave 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), uitgave 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), uitgave 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), uitgave 51-1 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), uitgave 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), uitgave 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), uitgave 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), uitgave 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), uitgave 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), uitgave 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), uitgave 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), uitgave 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), uitgave 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), uitgave 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), uitgave 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), uitgave 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), uitgave 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), uitgave 123-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), uitgave 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), uitgave 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), uitgave 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), uitgave 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), uitgave 81-1 (G)
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Slotboom (ook Slodboom e.d.), uitgave 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), uitgave 163-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), uitgave 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), uitgave 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), uitgave 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), uitgave 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), uitgave 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), uitgave 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), uitgave 115-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), uitgave 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), uitgave 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), uitgave 38-2 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), uitgave 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), uitgave 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), uitgave 85-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), uitgave 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), uitgave 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), uitgave 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), uitgave 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), uitgave 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), uitgave 110-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), uitgave 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), uitgave 99-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Weijers e.d.), uitgave 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Weijers e.d.), uitgave 161-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), uitgave 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), uitgave 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), uitgave 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), uitgave 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), uitgave 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), uitgave 15-2 (G)

In deze serie verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U vindt
ze alle via de homepage van deze website, rechts onderaan in de derde kolom, onder het kopje
Algemeen Historisch Archief, sub AHA-familiedossiers.

© J.H.G. te Boekhorst
Doetinchem, 30 november 2010

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

