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AHA-dossier nr. 187-1:

WICHMAN
(ook WEGEMAN, WEGGEMAN, WEGMANS, WIEGMAN,
WIEGMANS, WIGMAN, WIGMANS, WYGMAN enz.)
De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA),
een door ondergetekende aangelegde verzameling afschriften van allerlei archivalia. Alle teksten
zijn alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van standaardnamen. De gegevens zijn vooral bruikbaar voor genealogisch onderzoek, maar sommige documenten kunnen ook andere
informatie bevatten. Dit is de eerste editie van de collectie Wichman (AHA-uitgave 187-1).
AHA-volgnummers geven de plaats van de tekst in de geciteerde bron aan. Een 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 kunt ze vinden via de
homepage van deze website onder AHA-familiedossiers of onder sommige plaatsnamen in de eerste kolom. Houd bij
het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:
– A...:
– Antonia (Teuntjen) Wigmans:
29-4-1775: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 24: Den 29 April [1775]
gebooren / den 31 dito gedoopt / Harmyn / Ouders Toon Stoffels en Teuntjen Wigmans. // [cc 279-2002/25-11-2007 tB]
– Antonia (Teuntjen) Wichman:
4-3-1818: Overlijdensregister gemeente Voorst, 4-3-1818 No. 29 / Heden den vierden der maand
Maart een duizend acht honderd en achttien, des namiddags om vier uren, zijn voor ons Mr Philip
Pelgrim Everts Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Voorst, Provincie
Gelderland, verschenen / Willem Wichman oud een en dertig jaren, daghúúrder / en Jan Kermigel
oud twee en vijftig jaren, veldwachter / beide in het Kerspel Wilp woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand Maart des jaars achttien honderd en achttien, des
voormiddags ten tien uren, in het huis No. 17 letter D te Wilp in den ouderdom van negen jaren is
overleden Teúntjen Wichman, dochter van Willem Wichman en Hendrika van Brúmmen / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons is onderteekend en de tweede declarant verklarende de eerste declarant niet te kúnnen teekenen. / J: Kermigel / P.P.Everts // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Teunis) Wigmans:
8-6-1778: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 52: Den 8 Juny [1778]
Gebooren / den 14 dito gedoopt / Teunis / Ouders Hendrik Wigmans, & Teuntjen van Amerongen.
// [cc 27-9-2002/23-11-2007 tB]
– Antonius (Teunis) Wigmans:
7-4-1785: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 113: Den 7 April geboren, /
Den 10 dito gedoopt / Teúnis. / Oúders Hendrik Wigmans & Teuntjen van Amerongen. // [cc 7-32003/14-11-2007 tB]
– Antonius (Toon) Wigman:
23-5-1788: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 143: 1788. / Den 23 May
gebooren, / den 25 dito gedoopt. / Toon. / Ouders. Hendrik Wigman, en Teuntjen van Amerongen.
// [cc 7-3-2003/11-11-2007 tB]
– Arnoldus (Arend) Wigmans:
1-3-1782: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 84: den 1 Maart gebooren /
den 3 dito gedoopt / Arend / Ouders Hendrik Wigmans en Teuntjen van Amerongen. // [cc 27-92002/17-11-2007 tB]
– Arnoldus (Arend) Wiegman:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 629): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830, Nieuw Archief
gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Here Straat
– Huisnummer: A 138
– Aantal personen: 3 + 6 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 1]
– Naam: Arend Wiegman
– Leeftijd: 47 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
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– Burgerlijke stand: gehuwd ("Getrouwde man")
– Beroep of relatie: Lantaarn Aansteker
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 29-8-2003/8-10-2003 tB]
– Arnoldus (Arend) Wigmans:
11-9-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 11-9-1830 No 59 / Heden den Elfden der
maand September één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is voor
ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen den stads Lantaarnopsteker Arend Wigmans oud acht en Veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van
eenen Zoon welke Maria Margen oud twee en dertig Jaren huisvrouw van Johannes Wilhelmus
Pieters oud Zes en dertig Jaren korporaal tamboer by het reserve bataillon der Zevende Afdeeling
Infanterie Zich thans te Velde bevindende [#jaren], op Vrydag den tienden der maand September
dezes jaars, des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke verklaard heeft de
voornaamen te willen geven van Johannes Jacobus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van den kleermaker Derk Willem Kiesebrink, oud negen en twintig jaren, en van
den scheepstimmermans (!) Hendrikus Ankersmit [<Ankersmidt] oud Vier en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,
wij hebben onderteekend met de Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Wigmans:
30-9-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 30-9-1830 No 61 / Heden den dertigsten der
maand September één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is voor
ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen Jan Bloemendaal van beroep daghuurder oud acht en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter welke Zyne huisvrouw Anna Margaretha Thien oud Zeven en dertig jaren, op Woensdag
den negen en twintigsten der maand September dezes jaars, des avonds ten elf uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Anna Maria / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den stads Lantaarn opsteker Arend
Wigmans, oud acht en Veertig jaren, en van den Kuiper Hendrik Heijn oud Zes en vijftig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede
gebragt; welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend met de Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Wigmans:
4-11-1830: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 4-11-1830 No 62 / Heden den Vierden der
maand November één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen / Antoni van Genderen oud Zeven en twintig jaren, van beroep
Wagenmaker / en Arend Wigmans Stads Lantaarnopsteker oud acht en Veertig jaren, beiden alhier
woonachtig dewelke ons hebben vertoond een levenloos eerstgeboren kind van het mannelyk
geslagt waarvan Gerritjen van Aken oud vyf en twintig Jaren [#beide in deze Gemeente
woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat] op den derden der maand November des jaars
achttien honderd en dertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 136 Wijk A binnen deze
Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is bevallen / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide
Comparanten / A Van Genderen / A: Wigmans / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arend) Wigmans:
7-1-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 7-1-1831 No 4 / Heden den Zevenden der maand
January één duizend acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn voor ons
Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Teunissen oud acht en dertig jaren, van beroep Bakker / en
Arend Wigmans oud Vyftig jaren, van beroep Lantaarnopsteker / beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand January des jaars achttien
honderd een en dertig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 114 Wijk A binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaar is overleden Anna Maria van den Bosch weduwe van
Hendrik Wiegman schoonmoeder van de eerste Comparant geboren alhier den derden December
Zeventienhonderd vier en vyftig uit wylen de Ehelieden Berend van den Bosch en Gerritjen van
Dillen beiden hier ter stede 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 voorlezing, door ons is onderteekend met de beide Comparanten / J H Teunissen
/ A: Wigmans / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Wigmans:
19-8-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 19-8-1831 No 64 / Heden den Negentienden
der maand Augustus één duizend acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren,
zijn voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Bloemendaal oud negen en dertig jaren, van beroep
daghuurder / en Arend Wigmans oud negen en Veertig jaren, van beroep tuinman / beide in deze
Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand Augustus
des jaars achttien honderd een en dertig, des morgens ten tien uren, in het huis No. 145 Wijk A
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van bijna een Jaar is overleden Anna Maria Bloemendaal
dochtertje van den eersten Comparant Jan Bloemendaal, en van diens huisvrouw Anna Margaretha
Thien geboren alhier den negen en twintigsten September Achttienhonderd en dertig / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de beide Comparanten / J Bloemendaal / A Wigmans / F: Rijpperda // [cc 5-102001/25-3-2002 tB]
– Arnoldus (Arend) Wigmans:
13-1-1832: Overlijdensregister gemeente Doesborgh, 13-1-1832 No 4 / Heden den Dertienden der
maand January één duizend acht honderd twee en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen Daniel Bosshart fuselier by de twaalfde Afdeeling oud Vier en
twintig jaren, alhier in garnisoen en Arend Wigmans oud acht en Veertig jaren, van beroep
daghuurder alhier woonachtig / dewelke ons hebben verklaard, dat op den twaalfden der maand
January des jaars achttien honderd twee en dertig, des avonds ten half tien uren, in het huis, Wijk A
No. 138 in de Heerestraat binnen deze Gemeente, in den ouderdom van eene maand is overleden
Daniel Willems natuurlyke Zoon van Fronika Willems geboren te Winkelré provincie Noord
Braband den tienden December Achttienhonderd één en dertig. / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met de beide
Comparanten / Bosshart Daniel / A: Wigmans / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arend) Wigmans:
17-3-1832: Overlijdensregister gemeente Doesborgh, 17-3-1832 No 23 / Heden den Zeventienden
der maand Maart één duizend acht honderd twee en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan van der Horst oud vyftig jaren, van beroep metzelaar
en Arend Wigmans oud acht en Veertig jaren, van beroep daghuurder beiden in deze gemeente
woonachtig / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand Maart des jaars
achttien honderd twee en dertig, des avonds ten tien uren, in het huis, Wijk A No. 131 in de
Heerestraat binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en twintig Jaren is overleden Jenneken Veldhuis alhier woonachtig geboren te Brúmmen den negentienden February Achttienhonderd
negen uit wylen de Ehelieden Marten Harmen Veldhuis en Aaltjen Jurriens beiden in Brummen
voornoemd overleden, huisvrouw van Wilhelmus Penning dienende by het eerste bataillon der
twede afdeeling mobile Geldersche schuttery / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven;
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met de beide Comparanten / H J
V D Horst / A Wigmans / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Wigman:
10-3-1744: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 554 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Bernardus Wigman
– Beroep: Jadis fermier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 10. Mars 1744. // [cc 29-8-2008/28-3-2009 tB]
– Bernardus (Bernardus) Wigman:
1-11-1781: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 555 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Bernardus Wigman
– Beroep: Fermier Loc:
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 1 Nov: 1781. // [cc 29-8-2008/28-3-2009 tB]
– Bernardus (B:) Wigman:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris omschreven
als: "Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over de
mogelijkheid van inkwartiering", maar het zou ook een adreslijst kunnen zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de huisnummering of het bevolkingsregister
van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 187. B: Wigman // [cc 23-3-2001/10-6-2001 tB]
– Bernardus (Berend) Wigmans:
± 28-11-1811 (nr. 187): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in de gedrukte inventaris
van P. Scherft (1950) omschreven als "Opgaven van de bewoners der huizen, genummerd 1-499,
ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1 omslag. / N.B.: Deze opgaven betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet gehuwd zijn van den huurder, c.q. eigenaar." // No 187: / Berend wigmans en Zijn vroúw en twe Kinder een meijd het húijs in húer Getakseerd door Berend Koenders Jan Jansen Garbrand Heytink op 40 Gúlden / Eygenaar Berend wigmans // [cc 13-6-2003/14-8-2003 tB]
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– Bernardus (Barend) Wiegman:
± 28-11-1811 (nr. 227): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in de gedrukte inventaris
van P. Scherft (1950) omschreven als "Opgaven van de bewoners der huizen, genummerd 1-499,
ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1 omslag. / N.B.: Deze opgaven
betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet gehuwd zijn van den huurder, c.q.
eigenaar." // Huis No 227. / Peter Theodorus Rykken / Vrouw & Een Kind – Zijn Vader Weduwenaar en Een Zusters Kind – / De Huis Huur Tien Guldens – / Eygenaar Barend Wiegman te Doesburg // [cc 20-6-2003/11-8-2003 tB]
– Bernardus (Bernadus) Wigmans:
15-11-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 15-11-1816 No 30. / Heden den vijftienden der
maand November een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om Elf uren, is voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen Bernadús Wigmans, van beroep Landbouwer oud Zesëndertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Dochter welke zijne huisvrouw Gerharda Fransisca Neúijen oud Zevenëntwintig jaren, op
Donderdag den veertienden der maand November, des avonds ten negen uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Anna Maria / waarvan
wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arend Visser, dagloner, oud vyfenveertig jaren, en van Gerret Roding, dagloner oud Zevenenvijftig 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,
benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Wiegmans:
19-1-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 19-1-1850 No. 8. / Op heden den Negentienden
der maand Januarij een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente verschenen,
Jacobus Franciskus Wiegmans oud drie en vijftig jaren, van beroep timmerman, broeder van de
overledene, en Petrus van Keppel oud vijf en zestig jaren, van beroep timmerman, gebuur van de
overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Vrijdag
den achttienden der maand Januarij, dezes jaars, des avonds ten elf uren, in het huis staande in de
Koepoortstraat Wijk D. No 627. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en zestig Jaren is
overleden Reiniera Wiegmans, ongehuwd, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van
wijlen de Echtelieden Bernardus Wiegmans, en Johanna Hoegen. / En hebben wij hiervan deze
acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc
1982-1999 tB]
– Bernardus Theodorus (Bernardus Theodorus) Wigmans:
12-7-1876: Overlijdensregister gemeente Steenderen, 12-7-1876 No 49. / Op heden den twaalfden
der maand Julij een duizend acht honderd zes en zeventig, zijn voor ons Cornelis Dirk Godevrid
Planten Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen,
verschenen, Bernardus Theodorus Wigmans oud tweeenveertig jaren, van beroep winkelier, en
Jacobus Johannes Roelofs oud vijfenvijftig jaren, van beroep daglooner, beide woonachtig binnen
deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op dingsdag den elfden der maand Julij, dezes
jaars, des nachts ten twaalf uren, in het huis staande te Olborgen wijk B. No 110a binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van zesenvyftig jaren is overleden Johanna Dorothea Visser, zonder
beroep, geboren te Gendringen, wonende te Steenderen dochter van Theodorus Visser en Anna
Hendrina Hamerslag, beide overleden. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, welke in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na gedane voorlezing door ons is geteekend met de
comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Catharina (Caatje) Wegeman:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: "Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem" / [met potlood: 1814] "Gemeente van Bennekom / Alphabetische lijst voor de land-militie" // Nummer: 188. / Naam en voornaam: Wessels, Hendrik /
Geboortedatum: 1784, 15 Nov: / Geboorteplaats: Wageningen / Woonplaats: Bennekom / Beroep:
boereKnegt / Naam en voornaam der ouders: Jan Wessels en Caatje Wegeman / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehúwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken: 55 /
Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 4-7 / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: Geboggeld. / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 33. // [De volledige lijst bevat 192
inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Catharina (Catharina) Wichman:
20-1-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 20-1-1877 No 8. / Heden den twintigsten der
maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen
Johannis Smits, van beroep Smid, oud Vyf en vyftig jaren, wonende te Dichteren, en Jan Thus, van
beroep landbouwer, oud Veertig jaren, wonende te Dichteren, beide in deze Gemeente woonachtig;
welke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand January des jaars achttien honderd
zeven en zeventig, des avonds ten negen uren, te Dichteren Voornoemd in het huis No 32 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Veertig jaar, is overleden Johanna Broekman,
zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, echtgenoote van Johannes Leuvering, van
beroep klompenmaker, mede in deze gemeente wonende, en dochter van wijlen de echtelieden
Willem Broekman en Catharina Wichman. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de beide Comparanten. / J Smits / J Thus / GJHorsting // [cc 22-1-2004/23-52006 tB]
– Derk: zie sub Theodorus.
– Everdina (Everdina) Wigman:
13-7-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 13-7-1820 No. 189 / Op heden den dertiende
July agttien honderd en twintig, des namiddags ten half een uren, compareerde voor Ons Mr
Roeland Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat Nicolaas van Burck oud Zes en dertig Jaren, Arbeider en Klaas van Ekeren
oud Acht en dertig Jaren, SchoenmakersKnecht wonende beide in de helsteeg / welke ons hebben
verklaard, dat Klasina dochter van eerste comparant en Everdina Wigman, den twaalfde dezer des
avonds om half elf uren ten huise van eerste comparant in den ouderdom van een Jaar en ongeveer
Negen Maanden is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de eerste comparant benevens ons is getekend hebbende tweede comparant verklaard niet te
Kunnen Schryven. / R J Bouricius / ni klaas van búrk // [cc 20-7-2001/4-3-2006 tB]
– Franciscus (Francis) Wichman:
2-2-1766: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 275 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Francis Wichman
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 2. Fevr: 1766. // [cc 29-8-2008/20-12-2008 tB]
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– Franciscus (Frans) Wiegman (?):
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1762),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 77
– Aantal gezinsleden: 7 + 4 + 4 + 3 [dit is nr. 7]
– Naam: Frans [Hamming? Wiegman?]
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood:] 7 [Zielen] // [cc 12-3-2004/12-5-2004 tB]
– Frederica (Frederika) Weggeman:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1606): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Ooij-poort Straat
– Huisnummer: C 342
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 2]
– Naam: Frederika Weggeman
– Leeftijd: 26 jaar
– Geboorteplaats: Coevorden
– Burgerlijke stand: gehuwd ("Getrouwde vrouw")
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: Van de 7de Afdeling alhier in Garnisoen // [cc 3-10-2003/30-11-2003 tB]
– Fredericus (Frederik) Wigman:
27-9-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 27-9-1822 No 28. / Heden den Zevenëntwintgsten
der maand September een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Wigman van beroep dagloner oud Een
enveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Maria Kreulings oud twee endertig jaren, op
Donderdag den Zesëntwintigsten der maand September, des morgens ten twee uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Frederik / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Lubbers van beroep dagloner, oud negen
envyftig jaren, en van Antoon Tomassen, mede dagloner van beroep oud negen enzestig 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 terwyl den Comparant engetuigen verklaard hebben niet
te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Truij) Wigmans:
20-11-1783: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 100: Den 20 Nov.
gebooren / den 23 dito gedoopt / Trúij. / Ouders Hendrik Wigmans & Teuntjen van Amerongen. //
[cc 7-3-2003/15-11-2007 tB]
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– Geertruida (Geertruida) Wigman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 819),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 89
– Aantal gezinsleden: 7 + 10 [dit is nr. 6]
– Naam: Geertruida Wigman
– Geboortejaar: 1808
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]
– Geertruida (Geertruida) Wiegman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 900),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 97
– Aantal gezinsleden: 6 [dit is nr. 5]
– Naam: Geertruida Wiegman
– Geboortejaar: 1811
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Gerharda (Geertien) Warners Wijchmans:
19-6-1652: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 80, sub "Anno 1652"):
[getrouwd:] den 19 Junij [1652] / Jan Besselinck Reynt Besselincks Sone j.m. van Hengeloh / Ende
Geertien Warners jd. van Zall: Warner Wijchmans van Dieren offt Elkom. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Garritje) Wigman:
2-1-1816: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 2-1-1816 No 1 / Heden den Tweeden der maand
Januarij eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Ernst Peter
van Löben Sels Burgemeester van Zutphen, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Zutphen, Provintie Gelderland, verschenen Derk Jan van Broekhuisen, Tuinman, oud Vyf en
Veertig jaren, en Jan Klaassen, Tuinman oud dertig jaren beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eersten der maand Januarij des jaars 1816, des morgens
ten negen uren, in het huis No. 1362. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken
[#jaren] is overleden Willem Jan Teerink Zonder beroep Zoon van Jan Teerink en van Garritje
Wigman. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met declaranten. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Grietje) Wigmans:
7-5-1816: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 7-5-1816 No 6. / Heden den Zevenden der maand
Mei eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om tien uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Jan Koekendaal oud Tweeënzestig jaren, van beroep daglooner – en
Hendrik Jan Worm oud Tweeënveertig jaren van beroep Schoenmaker / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand Mei des jaars 1816 des
namiddags ten Zeven uren, in het huis No. 8. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negenëntachtig jaren is overleden Grietje Wigmans, Zonder Beroep Weduwe van Hendrik Melgers / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens den tweeden Comparant. / Na duidelijke voorlezing van bovenstaande Acte heeft
den Comparant Hendrik Jan Koekendaal verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Wiegman:
6-12-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 6-12-1815 No 217. / In het jaar achtien honderd
vijftien den Zesden December zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Johannes Akkerman en Gradus Wiegman gebuuren welke ons hebben
verklaard dat op den Vierden December dezes jaars des morgens ten acht uren in het huis No. 644 is
overleden Jan Hoopman oud vyf & Zestig Jaar / hebbende de getuigen verklaard dat gez. Jan
Hoopman is gehuwd geweest dog niet hebben Kunnen uitvinden waar deszelfs vrouw nog Vier
Kinder Zig bevinden, nog of dezelve overleden zyn dan niet. / van al het welk wij acte hebben
opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de eerste declarant de twede
verklarende niet te Kunnen Schrijven / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Wigman:
10-10-1817: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 10-10-1817 No. 293. / Op heden den Tienden
October agttien honderd en Zeventien des middags ten twaalf uren, compareerden voor Ons Mr
Roeland Jan Bouricius, President Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat / Hendrik Nusman oud Vyftig Jaren, Timmerman / en Jacobús van
Vleuten oud Vier en Veertig Jaren, Bakker / beide wonende in de Rogge Straat / welke Ons hebben
verklaard, dat Evert van Húlsteyn weduwnaar van Hendrina Wigman den negenden dezer des
voormiddags om tien uren ten Zynen huize in de buurt van Comparanten in den ouderdom van Zes
en tachtig Jaren is overleden. / Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de Comparanten benevens ons is getekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendriena) Wiegman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 532),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 67
– Aantal gezinsleden: 25 [dit is nr. 12]
– Naam: Hendriena Wiegman
– Geboortejaar: 1804
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 6-2-2004/5-4-2004 tB]
– Hendrica (Hendriena) Wiegman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 834),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 90
– Aantal gezinsleden: 4 [dit is nr. 4]
– Naam: Hendriena Wiegman
– Geboortejaar: [17>] 1802
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Hendrica Johanna (Hendrika Johanna) Wiegman:
19-4-1825: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 19-4-1825 No 22 / Heden den Negentienden
der maand April een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voordemiddags om twaalf uren, is
voor ons Mr: Jan Andries Tengbergen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen den bakker Jan Hendrik Teunissen oud Twee en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Hendrika Johanna Wiegman oud dertig jaren, op
Zondag den Zeventienden [der>] dezer maand April, des 's morgens ten Zeven uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Hendrikus Wilhelmus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerbrant Heyting zon-
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der beroep, oud twee en Vijftig jaren, en van den Winkelier Jan Harmen Vinkenborgh oud negen en
twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente [√en naaste buren / dit renvooij goedgekeurd],
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. // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigmans:
30-1-1775: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 20: Anno 1775. / Den 30
January gebooren / den 5 February gedoopt / Harmijna / Ouders Hendrik Wigmans & Teuntjen
van Amerongen // [cc 27-9-2002/26-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wegmans:
4-6-1776: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 34: den 4 Juny [1776]
gebooren / den 9 dito gedoopt / Harmijn / Ouders Hendrik Wegmans en Teuntjen van Amerongen.
// [cc 27-9-2002/25-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigmans:
8-6-1778: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 52: Den 8 Juny [1778]
Gebooren / den 14 dito gedoopt / Teunis / Ouders Hendrik Wigmans, & Teuntjen van Amerongen.
// [cc 27-9-2002/23-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigmans:
1-7-1780: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 68: Den 1 Julij gebooren /
den 2 dito gedoopt / Harmijn / Ouders Hendrik Wigmans. & Teuntjen van Amerongen. // [cc 27-92002/22-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigmans:
1-3-1782: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 84: den 1 Maart gebooren /
den 3 dito gedoopt / Arend / Ouders Hendrik Wigmans en Teuntjen van Amerongen. // [cc 27-92002/17-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigmans:
20-11-1783: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 100: Den 20 Nov.
gebooren / den 23 dito gedoopt / Trúij. / Ouders Hendrik Wigmans & Teuntjen van Amerongen. //
[cc 7-3-2003/15-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigmans:
7-4-1785: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 113: Den 7 April geboren, /
Den 10 dito gedoopt / Teúnis. / Oúders Hendrik Wigmans & Teuntjen van Amerongen. // [cc 7-32003/14-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigman:
31-12-1786: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 130: [1786:] Den 31
december geb. / 1787. den 1 Januarij ged. / Steven. / Ouders. Hendrik Wigman, en Teuntjen van
Amerongen // [cc 7-3-2003/12-11-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigman:
23-5-1788: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 143: 1788. / Den 23 May
gebooren, / den 25 dito gedoopt. / Toon. / Ouders. Hendrik Wigman, en Teuntjen van Amerongen.
// [cc 7-3-2003/11-11-2007 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Wigman:
4-3-1793: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 202: den 4 Maart gebooren,
/ den 8 dito gedoopt. / Steven. / [Ouders:] Hendrik Wigman, & Teuntjen van Amerongen // [cc 73-2003/6-11-2007 tB]
– Hendricus (?) (H:) Wigman:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris omschreven
als: "Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over de mogelijkheid van inkwartiering", maar het zou ook een adreslijst kunnen zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de huisnummering of het bevolkingsregister
van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 232. H: Wigman // [cc 23-3-2001/13-6-2001 tB]
– Hendricus (Hendrick) Wigmans:
± 28-11-1811 (nr. 232): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in de gedrukte inventaris
van P. Scherft (1950) omschreven als "Opgaven van de bewoners der huizen, genummerd 1-499,
ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1 omslag. / N.B.: Deze opgaven
betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet gehuwd zijn van den huurder, c.q.
eigenaar." // heus en hof en schuur getakseerd op 36 gul door Jan Jansen en bert: Konders en
brentheyten [lees: Gerbrand Heytink] heus en schur genomert 232 / Hendrick. Wigmans / getrout
// [cc 20-6-2003/11-8-2003 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigmans:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, laatste gedeelte van de eerste lijst,
getiteld: "Litt. B. / 6 Militie-District / Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den Jaare 1815." // [82 inschrijvingen, vanaf inschrijving nr. 57 met gebruikmaking van het hiernavolgende formulier van de
tweede lijst, getiteld: "Militie-District Zutphen. / Militie-Kanton en Gemeente Doesburg // Model
Litt. C. Art. 25. / Provintie Gelderland. / No 3. / Alphabetische Lijst der voor de Nationale Militie
ingeschrevenen van de Gemeente van Doesburg Over den Jaare 1815." // [eindigend met de aantekening:] "Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van Doesburg den Tienden April 1815. / E:A:
VerHúell" // [ingedeeld in veertien ongenummerde kolommen met onderverdelingen in kolom 4, 6,
7 en 9]: / [1:] Numero van dezen Staat: 76 / [2:] Numero der Inschrijving: 45 / [3:] Numero der
Loting: – / [4a:] Naam: Wigmans / [4b:] Voornaam: Steven / [5:] Geboorteplaats: Angerlo / [6:]
Datum van Geboorte: 4 Maart 1793 / [7:] Woonplaats: Doesborgh / [8:] Beroep: Knegt / [9a:] Voornaam van den Vader: Hendrik / [9b:] Naam van de Moeder: Amerongen / van / [9c:] Voornaam
van de Moeder: Teuntjen / [10:] Beroep van den Vader, of de Moeder, indien de Vader overleden
is: Vader / Moeder [achter een accolade:] overleeden / [11:] Redenen waarom de ingeschrevene bij
eene vorige loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft by de Landmilitie een plaats vervanger
gesteld / [12:] Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / [13:] Besluit van den Militieraad: – /
[14:] Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigman:
13-8-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 13-8-1816 No 17 / Heden den dertienden der
maand Augustus een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om lf uren, is voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen Hendrik Voet van beroep Landbouwer oud drieëndertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke
zijne huisvrouw Gerarda Slangenbúrg oud negenëntwintig jaren, op Maandag den Twaalfden der
maand Augustus, des namiddags ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Coba / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Aalders dagloner, oud dertig jaren, en van Hendrik Wigman, dagloner oud
vyf en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getui-
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gen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend / Na duidelyke voorlezing van bovenstaande
Acte heeft den Comparant Hendrik Wigman verklaard niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigman (ook Wiegman):
2-9-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 2-9-1816 No 23. / Heden den tweeden der maand
September een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om tien uren, is voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen Hendrik Wigman van beroep dagloner oud vijfendertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke
zijne huisvrouw Maria Kreúlings oud Zesëntwintig jaren, op Zatúrdag den Eenendertigsten der
maand Augustus, des middags ten twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Anna / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Aalders, dagloner, oud dertig jaren, en van Hendrik Voet, bouwman oud
drieëndertig 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, hebbende den Comparant Hendrik Wiegman
verklaard niet te kúnnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigman:
14-10-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 14-10-1816 No 27. / Heden den veertienden der
maand October een duizend achthonderd zestien, des namiddags om vier uren, is voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen Jan Aalders van beroep dagloner oud dertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne
huisvrouw Hendriena Lúckassen oud Zesëndertig jaren, op Zondag den dertienden der maand
October, des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Rúth / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Wigman, dagloner, oud vijfendertig jaren, en van Hendrik Voet, bouwman
oud drieendertig 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 benevens den Comparant, en tweede
getuigen hebbende den eersten getuige verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wigman:
27-9-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 27-9-1822 No 28. / Heden den Zevenëntwintgsten
der maand September een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Wigman van beroep dagloner oud Een
enveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Maria Kreulings oud twee endertig jaren, op
Donderdag den Zesëntwintigsten der maand September, des morgens ten twee uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Frederik / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Lubbers van beroep dagloner, oud negen
envyftig jaren, en van Antoon Tomassen, mede dagloner van beroep oud negen enzestig 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 terwyl den Comparant engetuigen verklaard hebben niet
te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Wiegman:
5-9-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 5-9-1823 No 29 / Heden den Vyfden der maand
September een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Peter Hamming oud Zeven en Zestig jaren, van beroep dagloner
en Hendrik Wiegman oud Zeven en dertig jaren, mede dagloner van beroep beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vierden der maand September des
jaars achttien honderd drie en twintig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 78 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van acht en Zestig Jaren is overleden Jan Floor geboren te Huissen en
Woonachtig in deze Gemeente, Echtgenoot van Wilmina Berendts / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend hebbende de
bovengenoemde Comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven. / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wiegman:
20-10-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 20-10-1823 No 33. / Heden den Twintigsten der
maand October een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Peter Hamming oud Zeven en Zestig jaren, van beroep dagloner
en Hendrik Wiegman oud Zeven en dertig jaren, mede arbeider van beroep beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand October des
jaars achttien honderd drie en twintig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 76 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Twee en Vyftig jaren is overleden Evert Meúrkes, geboren en
woonachtig in deze Gemeente van beroep dagloner, Echtgenoot van Geertruida Boomhouwer. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend hebbende de bovengenoemde Comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven / J
Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wiegman:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 631): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Here Straat
– Huisnummer: A 138
– Aantal personen: 3 + 6 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 3]
– Naam: Hendrik Wiegman
– Leeftijd: 17 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd ("Jongman")
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 29-8-2003/8-10-2003 tB]
– Hendricus (Hendrik) Wiegman:
7-1-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 7-1-1831 No 4 / Heden den Zevenden der maand
January één duizend acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn voor ons
Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Teunissen oud acht en dertig jaren, van beroep Bakker / en
Arend Wigmans oud Vyftig jaren, van beroep Lantaarnopsteker / beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand January des jaars achttien
honderd een en dertig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 114 Wijk A binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaar is overleden Anna Maria van den Bosch weduwe van
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Hendrik Wiegman schoonmoeder van de eerste Comparant geboren alhier den derden December
Zeventienhonderd vier en vyftig uit wylen de Ehelieden Berend van den Bosch en Gerritjen van
Dillen beiden hier ter stede 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 voorlezing, door ons is onderteekend met de beide Comparanten / J H Teunissen
/ A: Wigmans / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Wijgman:
29-4-1815: Huwelijksregister gemeente Brummen, 29-4-1815 nr. 15: In het Jaar Agtthienhonderd
en Vyftien, den Negen en twintigsten der maand April, des namiddags ten vier ure, Zijn voor ons
Burgemeester, officier van den Burgerlijken staat der Gemeente van Brummen, Kwartier van
Arnhem, Provincie Gelderland, gecompareerd Harmanus Wijgman, oud drie en twintig Jaren,
dagloner, Geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige Zoon van Willem Wijgman Overleden en van Anneken Tappers, doende huiswerk, hierbij tegenwoordig en derzelver toestemming
gevende, bevestigende tevens door verklaring het Overlijden van Haar Man Willem Wijgman. En
Treintje Wilmisse, oud Zes en twintig Jaren, Dienstmeid, Geboren te Zutphen en wonende in deze
Gemeente, meerderjarige Dochter van Floris Wilmisse Overleden en Van Berendina Butewart
doende eigen werk, hier bij tegenwoordig en derzelver toestemming gevende, bevestigende tevens
door Verklaring het Overlijden van Haar Man Floris Wilmisse; Welke ons Verzocht hebben, het
door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van
ons Huis der Gemeente Zijn geschied, namelijk de eerste en den negenden der maand April Van het
Jaar Agtthienhonderd en Vijftien, en de tweede op den Zestiende dier Zelfde maand van het Zelfde
Jaar beide des middags ten twaalf Uren; Geene Verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer
kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun Verzoek voldoende, nae Voorlezing Van alle de
Vorengemelde Stukken, als mede Van het 6de Hoofdstuk van den Titel Van het Burgerlijk Wetboek,
tot opschrift hebbende Van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of Zij
Elkander Wederkerig tot Man en tot Vrouw Wilden nemen: Waarop Door Elk Derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord Zijnde gegeven, Verklaren wij in Naam Der Wet Dat Harmanus
Wijgman en Trientje (!) Wilmisse door het Huwelijk Verbonden Zijn, van het welk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Van Helbergen, oud negen en Dertig Jaren, en
Van Steven Heidendaal, oud Zes en Dertig Jaren, beide Bouwlieden en Van Willem Honders, oud
Negen en Dertig Jaren, doende eigen werk en Van Jan Hesselink, oud vier en Dertig Jaren Schoenmaker, wonende alle in Deze Gemeente, Welke Die Acte nae Dat ook Deze was Voorgelezen, nevens ons De Bruid en wederzydsche moeders hebben ondertekend en heeft den Bruidegom verklaard niet te kunnen Schrijven. / De Burgemeester Voornoemd. / P: D: du Bois / [links:] G: J: Van
Helbergen / S: Heydendaal / W: Honders / Jan Hesselink / [onder de handtekening van de burgemeester:] Trinjen wilmisse / A tappers / berendyna buytenward // [cc (webfoto nr. 70) 8-6-2012 tB]
– Hermina (Harmijna) Wigmans:
30-1-1775: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 20: Anno 1775. / Den 30
January gebooren / den 5 February gedoopt / Harmijna / Ouders Hendrik Wigmans & Teuntjen
van Amerongen // [cc 27-9-2002/26-11-2007 tB]
– Hermina (Harmijn) Wegmans:
4-6-1776: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 34: den 4 Juny [1776] gebooren / den 9 dito gedoopt / Harmijn / Ouders Hendrik Wegmans en Teuntjen van Amerongen. //
[cc 27-9-2002/25-11-2007 tB]
– Hermina (Harmijn) Wigmans:
1-7-1780: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 68: Den 1 Julij gebooren /
den 2 dito gedoopt / Harmijn / Ouders Hendrik Wigmans. & Teuntjen van Amerongen. // [cc 279-2002/22-11-2007 tB]
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– Hermina (Harmina) Wigman:
24-7-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 24-7-1815 No 123. / In het jaar achtien honderd
vijftien den Vier & twintigsten Julij zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Waander Riethorst en Albert Evers gebuuren welke ons hebben
verklaard dat op den vier & twintigsten Julij dezes jaars des nachts ten twaalf uren in het huis No.
1370 is overleden Harmina Wigman oud tagtig Jaren dogter van Peter en van Jenneken Liersen
beide overleden / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de [eerste>] Twede getuige de eerste verklarende niet te Kunnen Schrijven. / De
Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Hermina) Wichmans:
31-7-1818: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 31-7-1818 No 31 / Heden den Een en dertigsten
der maand Julij een duizend acht honderd en achttien, des morgens [#middags] om Zeven uren, zijn
voor ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wehl,
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Vos oud Een en twintig jaren, van Beroep Dagloner – en
Berent Bruning oud twe en vyftig jaren Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Een en dertigsten der maand Julij des jaars achttien honderd en
achttien, des morgens ten vier uren, in het huis No. 166 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van negentien dagen [#jaren] is overleden Frederica Buiting dochter van Theodorus Buiting en
Hermina Wichmans / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend dewijl de Declaranten verklaard hebben van niet Kunnen
Schrijven / J Melchers // [cc 21-6-2001/27-8-2001 tB]
– Hermina (Hermina) Wigman:
4-2-1824: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 4-2-1824 No. 2. / Op heden den Vierden
Februarij achttien honderd vier-en-twintig, des voor de middags ten half elf ure, compareerde voor
Ons Lodewijk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Willem Schepper, dagloner oud twee en dertig Jaren, Broeder van den Overledenen, en Kerst [Floressen, met potlood veranderd in:] Florissen, dagloner oud vijf en Zestig Jaren,
Buurman van denzelven beide wonende onder Oud=Zevenaar in dit Schoutambt / welke ons hebben
verklaard, dat Henricus Schepper, in leven dagloner gewoond hebbende onder Oud Zevenaar voormeld, en aldaar geboren uit het huwelijk van wijlen Henricus Schepper, en Joanna Voss, onder Oud
Zevenaar woonagtig den Negenden Januarij zeventien honderd vier en tachtig; Weduwenaar van
Katharina Keultjes, en man van Hermina Wigman; Op gisteren den derden dezer des voorde
middags om tien uren ten zijnen Woonhuize onder Oud Zevenaar voor meld No 207 in den
ouderdom van veertig jaren vijf en twintig dagen is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant [Floressen, met potlood veranderd in:] Florissen
met ons is geteekend, nadat den anderen Comparant Schepper, daartoe aangezocht, verklaard had
niet te Kunnen Schrijven, als zulks niet hebbende geleerd. / Kerst Floresen / Frowein // [cc 15-112000/9-10-2001 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jacobus Franciscus (Jacobus Franciskus) Wiegmans:
19-1-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 19-1-1850 No. 8. / Op heden den Negentienden
der maand Januarij een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente verschenen,
Jacobus Franciskus Wiegmans oud drie en vijftig jaren, van beroep timmerman, broeder van de
overledene, en Petrus van Keppel oud vijf en zestig jaren, van beroep timmerman, gebuur van de
overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Vrijdag
den achttienden der maand Januarij, dezes jaars, des avonds ten elf uren, in het huis staande in de
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Koepoortstraat Wijk D. No 627. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en zestig Jaren is
overleden Reiniera Wiegmans, ongehuwd, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van
wijlen de Echtelieden Bernardus Wiegmans, en Johanna Hoegen. / En hebben wij hiervan deze acte
opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Wichmans:
3-3-1777: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 113v, linkerkolom): / 1777. / van
Doesbúrgh 3 Maart / Janna Wichmans // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Wigman:
2-9-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 2-9-1816 No 23. / Heden den tweeden der maand
September een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om tien uren, is voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen Hendrik Wigman van beroep dagloner oud vijfendertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke
zijne huisvrouw Maria Kreúlings oud Zesëntwintig jaren, op Zatúrdag den Eenendertigsten der
maand Augustus, des middags ten twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Anna / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van Jan Aalders, dagloner, oud dertig jaren, en van Hendrik Voet, bouwman oud
drieëndertig 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, hebbende den Comparant Hendrik Wiegman
verklaard niet te kúnnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Wiegman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1417),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 44
– Aantal gezinsleden: 8 + 4 [dit is nr. 6]
– Naam: Johanna Wiegman
– Geboortejaar: 1802
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 5-3-2004/30-4-2004 tB]
– Johanna (Anna) Wigman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1440),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 46
– Aantal gezinsleden: 9 + 5 [dit is nr. 4]
– Naam: Anna Wigman
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 5-3-2004/30-4-2004 tB]
– Johanna Wiegman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1761),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 77
– Aantal gezinsleden: 7 + 4 + 4 + 3 [dit is nr. 6]
– Naam: Anna Wiegman
– Geboortejaar: 1814
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– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/12-5-2004 tB]
– Johanna (Jantje) Wigman:
7-3-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1845 No 31. / Heden den Zevenden der
maand Maart 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 Hendrik Brúens, van beroep Bakker oud drie en dertig jaren, en Hermanús te
Kamp, van beroep Kleermaker oud twee en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den Zevenden der maand Maart achttien honderd vijf
en veertig, des nachts ten een uren, in het huis No. 90 in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van een en vyftig jaren is overleden Martinús Enserinck, Commis der eerste Klasse by 's
Ryks belastingen, geboren te Breda, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Isabelle
Pierret, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Samuel
Enserinck en Jantje Wigman / 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]
– Johanna (Anna) Wigman:
1-9-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 1-9-1884 No 35 / Heden den eersten September
des jaars een duizend acht honderd vier-en-tachtig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Gerhardus Pastoors, behuwdzoon van na te melden overledene, oud zesenveertig jaren, van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en Martinus Heyting, oud zes enzestig jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den dertigsten Augustus
dezes jaars des namiddags ten half negen ure, in deze Gemeente is overleden Johannes Petrus
Boomhouwer, oud achtentachtig jaren, arbeider, geborenen wonende in deze gemeente, zoon van
Adolphus Boomhouwer, en van Gerarda Lubbers, beide in leven Arbeiders, laatst wonende in deze
Gemeente en weduwnaar van Anna Wigman, / van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten. / G Pastoors / M Heijting / [krabbel:] CMBrantsen
// [cc 6-9-2002/11-6-2006 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrica) Wigmans:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 558): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Gasthuis Straat
– Huisnummer: A 114
– Aantal personen: 12 [dit is nr. 2]
– Naam: Johanna Hendrica Wigmans
– Leeftijd: 34 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: gehuwd ("Getrouwde vrouw")
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 29-8-2003/5-10-2003 tB]
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– Johanna Maria (Anna Maria) Wigmans:
15-11-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 15-11-1816 No 30. / Heden den vijftienden der
maand November een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om Elf uren, is voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo,
Provintie Gelderland, verschenen Bernadús Wigmans, van beroep Landbouwer oud Zesëndertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter welke zijne huisvrouw Gerharda Fransisca Neúijen oud Zevenëntwintig jaren, op
Donderdag den veertienden der maand November, des avonds ten negen uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Anna Maria /
waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arend Visser, dagloner, oud
vyfenveertig jaren, en van Gerret Roding, dagloner oud Zevenenvijftig 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, benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria (Anne Marie) Wigmans:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 565): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Gasthuis Straat
– Huisnummer: A 114
– Aantal personen: 12 [dit is nr. 9]
– Naam: Anne Marie Wigmans
– Leeftijd: 74 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd ("Weduwe")
– Beroep of relatie: Zonder
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 29-8-2003/5-10-2003 tB]
– Johannes (Jan) Wichman:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 3269): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Wijkaanduiding: Militaire 7e Afdeling
– Onderdeel: Vierde Kompagnie
– Aantal personen: 70 [dit is nr. 56]
– Naam: Jan Wichman
– Leeftijd: 21 jaar
– Geboorteplaats: Wilp
– Burgerlijke stand: ongehuwd ("Jongman")
– Beroep of relatie: Fuselier
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 14-11-2003/26-2-2004 tB]
– Johannes (Jan) Wiegman:
31-12-1837 / geboren 1802 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 527),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 67
– Aantal gezinsleden: 25 [dit is nr. 7]
– Naam: Jan Wiegman
– Geboortejaar: 1802
– Beroep: Knecht
– Aanmerkingen (situatie in 1837): naar B. Sloot // [cc 6-2-2004/5-4-2004 tB]
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– Johannes (Jan) Wichman:
27-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 27-2-1863 No. 19 / Heden den zeven en twintigsten
februarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen /
Hendrik Winters, oud vier en veertig jaren, van beroep landbouwer en Jan, Willem Kelderman oud
negen en dertig jaren, van beroep korenmolenaar beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons
hebben verklaard, dat op den zes en twintigsten februarij dezes jaars, des morgens ten acht uren, in
het huis No. 8 in Braamt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zestig jaren is overleden: Jan
Wichman, landbouwer geboren te Wehl en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Johanna
Brunsveld landbouwster wonende te Braamt en zoon van /:aan de aangevers niet bekend:/ /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / H:
winters / J W Kelderman / C v Hugenpoth // [cc 14-6-2000/8-1-2002 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendrikus) Wigmans:
27-8-1903: Geboortenregister gemeente Steenderen, 27-8-1903 No 62. / Op heden den zevenentwintigsten der maand Augustus een duizend negen honderd en drie, is voor ons Cornelis Dirk Godevrid
Planten Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis
der Gemeente, verschenen: Antonius Gosselink oud achtenvijftig jaren, van beroep timmerman
wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Woensdag den zesentwintigsten
der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vijf uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize
staande te Olborgen, is geboren een kind, van het mannelijk geslacht uit Hendrikka Dorothea
Beugel, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd
worden Willebrordus Antonius / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Johannes Tiemessen oud zesenvijftig jaren, van beroep daglooner en van Johannes Hendrikus
Wigmans oud vierentwintig jaren, van beroep zonder beide wonende binnen deze Gemeente, door
den Comparant als Getuigen ten deze medegebracht, welke akte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den comparant en de
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– K...: / – L...: nog geen gegevens.
– Maria (Maria) Wigman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 2056), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 101
– Aantal gezinsleden: 7 + 4 [dit is nr. 10]
– Naam: Maria Wigman
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/16-5-2004 tB]
– Maria Theresia (Maria Theresia) Wigmans:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1495): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 321
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 2]
– Naam: Maria Theresia Wigmans
– Leeftijd: 26 jaar
– Geboorteplaats: Dieren
– Burgerlijke stand: gehuwd ("Getrouwde vrouw")
– Beroep of relatie: Huisvrouw
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– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
– Maria Theresia (Maria Theresia) Wiegman:
26-8-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 26-8-1830 No 52 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Augustus één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf
uren, is voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen Henricus Wilhelmus d'Herripon van beroep metzelaar oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte
van geboorte van eene dochter welke Zyne huisvrouw Maria Theresia Wiegman oud Zes en twintig jaren, op Dingsdag den Vier en twintigsten der maand Augustus dezes jaars; des nachts ten half
twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen
geven van Wilhelmina Jacoba / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
de timmermans Arnoldus Janssen, oud Veertig jaren, en van Willem Brugman oud Zes en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede
gebragt; welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend met de Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Theresia (Maria Theresia) Wiegmans:
12-3-1832: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 12-3-1832 No 17 / Heden den Twaalfden der
maand Maart één duizend acht honderd twee en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is voor
ons Folkert Rypperda Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen Hendricus Wilhelmus Herripon van beroep metzelaar oud drie en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van
geboorte van een dochter welke Zyne huisvrouw Maria Theresia Wiegmans oud negen en twintig
jaren, op Zondag den elfden der maand Maart dezes jaars, des nademiddags ten drie uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Johanna Christina
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Brugman van beroep
timmerman oud Zeven en vyftig jaren, en van Arnoldus Janssen van beroep tapper oud twee 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 ingeschreven en
voorgelezen te zijn, door ons zijn getekend met de Comparant en de getuigen. / H.W. Herripon / W
Brugman / A: Janssen / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Wigman:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris omschreven
als: "Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over de
mogelijkheid van inkwartiering", maar het zou ook een adreslijst kunnen zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de huisnummering of het bevolkingsregister
van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 231. Wede Wigman // [cc 23-3-2001/13-6-2001 tB]
– N.N. Wigmans:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris omschreven
als: "Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over de
mogelijkheid van inkwartiering", maar het zou ook een adreslijst kunnen zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de huisnummering of het bevolkingsregister
van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 563. Wede Kraaijvanger / [in een ander handschrift in de
tweede kolom:] By Wigmans, No 187. // [cc 1-6-2001/7-7-2001 tB]
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– N.N. Wegman:
2-8-1942: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1132]: [geb./ged.] 2/2-8-1942:
Antonia Berndina Petronella / Parentes: Johus Hubertus Willemsen et Theodora Berendina Weijers
(Azewijn) / Patrini: Gerardus Weijers (Zutphen) et Hendrina Wegman-Willemsen / Observ.: Confirmata 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Vincentio Maria Kobessen in ecclesia Si Matthaei
de Azewijn die 20 Aug. 1965 // [cc 1982-1999 tB]
– O...: nog geen gegevens.
– Petrus (Peter) Wigman:
24-7-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 24-7-1815 No 123. / In het jaar achtien honderd
vijftien den Vier & twintigsten Julij zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Waander Riethorst en Albert Evers gebuuren welke ons hebben
verklaard dat op den vier & twintigsten Julij dezes jaars des nachts ten twaalf uren in het huis No.
1370 is overleden Harmina Wigman oud tagtig Jaren dogter van Peter en van Jenneken Liersen
beide overleden / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de [eerste>] Twede getuige de eerste verklarende niet te Kunnen Schrijven. / De
Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– Reinera (Rijnira) Wigmans:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 677): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Klijne Kerkstraat
– Huisnummer: B 149
– Aantal personen: 3 + 3 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 4]
– Naam: Rijnira Wigmans
– Leeftijd: 41 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd ("Jongedochter")
– Beroep of relatie: Zonder
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 29-8-2003/10-10-2003 tB]
– Reinera (Reiniera) Wiegmans:
19-1-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 19-1-1850 No. 8. / Op heden den Negentienden
der maand Januarij een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente verschenen,
Jacobus Franciskus Wiegmans oud drie en vijftig jaren, van beroep timmerman, broeder van de
overledene, en Petrus van Keppel oud vijf en zestig jaren, van beroep timmerman, gebuur van de
overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Vrijdag
den achttienden der maand Januarij, dezes jaars, des avonds ten elf uren, in het huis staande in de
Koepoortstraat Wijk D. No 627. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en zestig Jaren is
overleden Reiniera Wiegmans, ongehuwd, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van
wijlen de Echtelieden Bernardus Wiegmans, en Johanna Hoegen. / En hebben wij hiervan deze acte
opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc
1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reinder) Wigmans:
± 28-11-1811 (nr. 301): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in de gedrukte inventaris
van P. Scherft (1950) omschreven als "Opgaven van de bewoners der huizen, genummerd 1-499,
ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1 omslag. / N.B.: Deze opgaven
betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet gehuwd zijn van den huurder, c.q.
eigenaar." // No 301 een húys in de veerpoortStraad Getakseerd door [uitgeveegd: d] Berend
Koenders Jan Jansen Garbrand heijtink / Eijgenaaren de [Ger>] Geerfden van [den>] de wedúwe
van Reinder wigmans // [cc 4-7-2003/8-8-2003 tB]
– Stephanus (Steven) Wigman:
31-12-1786: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 130: [1786:] Den 31
december geb. / 1787. den 1 Januarij ged. / Steven. / Ouders. Hendrik Wigman, en Teuntjen van
Amerongen // [cc 7-3-2003/12-11-2007 tB]
– Stephanus (Steven) Wigman:
4-3-1793: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 202: den 4 Maart gebooren,
/ den 8 dito gedoopt. / Steven. / [Ouders:] Hendrik Wigman, & Teuntjen van Amerongen // [cc 7-32003/6-11-2007 tB]
– Stephanus (Steven) Wigmans:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, laatste gedeelte van de eerste lijst,
getiteld: "Litt. B. / 6 Militie-District / Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den Jaare 1815." // [82
inschrijvingen, vanaf inschrijving nr. 57 met gebruikmaking van het hiernavolgende formulier van
de tweede lijst, getiteld: "Militie-District Zutphen. / Militie-Kanton en Gemeente Doesburg //
Model Litt. C. Art. 25. / Provintie Gelderland. / No 3. / Alphabetische Lijst der voor de Nationale
Militie ingeschrevenen van de Gemeente van Doesburg Over den Jaare 1815." // [eindigend met de
aantekening:] "Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van Doesburg den Tienden April 1815. /
E:A: VerHúell" // [ingedeeld in veertien ongenummerde kolommen met onderverdelingen in kolom
4, 6, 7 en 9]: / [1:] Numero van dezen Staat: 76 / [2:] Numero der Inschrijving: 45 / [3:] Numero der
Loting: – / [4a:] Naam: Wigmans / [4b:] Voornaam: Steven / [5:] Geboorteplaats: Angerlo / [6:]
Datum van Geboorte: 4 Maart 1793 / [7:] Woonplaats: Doesborgh / [8:] Beroep: Knegt / [9a:] Voornaam van den Vader: Hendrik / [9b:] Naam van de Moeder: Amerongen / van / [9c:] Voornaam van
de Moeder: Teuntjen / [10:] Beroep van den Vader, of de Moeder, indien de Vader overleden is:
Vader / Moeder [achter een accolade:] overleeden / [11:] Redenen waarom de ingeschrevene bij
eene vorige loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft by de Landmilitie een plaats vervanger
gesteld / [12:] Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / [13:] Besluit van den Militieraad: – /
[14:] Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Wigman:
11-11-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 11-11-1815 No 192 / In het jaar achtien
honderd vijftien den Elfden November zijn voor ons Burgemr van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Derk Wigman oud Een & dertig Jaren van beroep Steenbakkersgezel wonende te Zutphen welke ons hebben (!) verklaard dat op den Elfden November dezes jaars
des morgens ten Zeven uren in het huis No. 1370 is overleden een Zoontje Zijnde doodgeboren uit
hem declarant en Marta Weshoven; deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Harmanus
Teerink oud Zes & dertig Jaren en Jan Verhagen oud vier & twintig beide Landbouwers en
wonende te Zutphen / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de Vader & beide Getuigen. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Wigman:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 217),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 41
– Aantal gezinsleden: 13 [dit is nr. 11]
– Naam: Derk Wigman
– Geboortejaar: 1802
– Beroep: Knegt
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wanderus (Warner) Wijchmans:
19-6-1652: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 80, sub "Anno 1652"):
[getrouwd:] den 19 Junij [1652] / Jan Besselinck Reynt Besselincks Sone j.m. van Hengeloh / Ende
Geertien Warners jd. van Zall: Warner Wijchmans van Dieren offt Elkom. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Wijgman:
29-4-1815: Huwelijksregister gemeente Brummen, 29-4-1815 nr. 15: In het Jaar Agtthienhonderd
en Vyftien, den Negen en twintigsten der maand April, des namiddags ten vier ure, Zijn voor ons
Burgemeester, officier van den Burgerlijken staat der Gemeente van Brummen, Kwartier van Arnhem, Provincie Gelderland, gecompareerd Harmanus Wijgman, oud drie en twintig Jaren, dagloner,
Geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige Zoon van Willem Wijgman Overleden en
van Anneken Tappers, doende huiswerk, hierbij tegenwoordig en derzelver toestemming gevende,
bevestigende tevens door verklaring het Overlijden van Haar Man Willem Wijgman. En Treintje
Wilmisse, oud Zes en twintig Jaren, Dienstmeid, Geboren te Zutphen en wonende in deze Gemeente, meerderjarige Dochter van Floris Wilmisse Overleden en Van Berendina Butewart doende
eigen werk, hier bij tegenwoordig en derzelver toestemming gevende, bevestigende tevens door
Verklaring het Overlijden van Haar Man Floris Wilmisse; Welke ons Verzocht hebben, het door
hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons
Huis der Gemeente Zijn geschied, namelijk de eerste en den negenden der maand April Van het
Jaar Agtthienhonderd en Vijftien, en de tweede op den Zestiende dier Zelfde maand van het Zelfde
Jaar beide des middags ten twaalf Uren; Geene Verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer
kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun Verzoek voldoende, nae Voorlezing Van alle de Vorengemelde Stukken, als mede Van het 6de Hoofdstuk van den Titel Van het Burgerlijk Wetboek, tot
opschrift hebbende Van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd, of Zij
Elkander Wederkerig tot Man en tot Vrouw Wilden nemen: Waarop Door Elk Derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord Zijnde gegeven, Verklaren wij in Naam Der Wet Dat Harmanus
Wijgman en Trientje (!) Wilmisse door het Huwelijk Verbonden Zijn, van het welk wij Acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Van Helbergen, oud negen en Dertig Jaren, en Van
Steven Heidendaal, oud Zes en Dertig Jaren, beide Bouwlieden en Van Willem Honders, oud
Negen en Dertig Jaren, doende eigen werk en Van Jan Hesselink, oud vier en Dertig Jaren Schoenmaker, wonende alle in Deze Gemeente, Welke Die Acte nae Dat ook Deze was Voorgelezen, nevens ons De Bruid en wederzydsche moeders hebben ondertekend en heeft den Bruidegom verklaard niet te kunnen Schrijven. / De Burgemeester Voornoemd. / P: D: du Bois / [links:] G: J: Van
Helbergen / S: Heydendaal / W: Honders / Jan Hesselink / [onder de handtekening van de burgemeester:] Trinjen wilmisse / A tappers / berendyna buytenward // [cc (webfoto nr. 70) 8-6-2012 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Wichman:
4-3-1818: Overlijdensregister gemeente Voorst, 4-3-1818 No. 29 / Heden den vierden der maand
Maart een duizend acht honderd en achttien, des namiddags om vier uren, zijn voor ons Mr Philip
Pelgrim Everts Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Voorst, Provincie
Gelderland, verschenen / Willem Wichman oud een en dertig jaren, daghúúrder / en Jan Kermigel
oud twee en vijftig jaren, veldwachter / beide in het Kerspel Wilp woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand Maart des jaars achttien honderd en achttien, des voormiddags ten tien uren, in het huis No. 17 letter D te Wilp in den ouderdom van negen jaren is
overleden Teúntjen Wichman, dochter van Willem Wichman en Hendrika van Brúmmen / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons is onderteekend en de tweede declarant verklarende de eerste declarant niet te kúnnen teekenen. / J: Kermigel / P.P.Everts // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wouter) Wigman:
1757: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 92r, linkerkolom): 1757, 1758 / [laatste
inschrijving in 1757, na "Liesken Dimmendaals"] / Woúter Wigman / van Voorst / met attest na
Zútphen // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 8 juni 2012 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris archief 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.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-1 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
– Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
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Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 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.), editie 25-2 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-1 (G)
Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-1 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 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.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In deze serie verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via de
homepage van deze website onder AHA-familiedossiers of onder sommige plaatsnamen in de eerste kolom. Houd bij
het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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