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Het Algemeen Historisch Archief (AHA) is een afschriftenverzameling waarin allerlei willekeurig gekozen historische teksten zijn
geordend met behulp van fictieve standaardnamen. De hierbij gepresenteerde collectie Baars is nr. 87 in de reeks Bronnen van het AHA.
Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe verschenen digitale
AHA-afschriften is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
Symbolen:
#
√
«»
^
>

=
=
=
=
=

doorgehaald
renvooi
cursief of onderstreept
tussengevoegd
veranderd in.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
e-mail: ahadata@zonnet.nl
Doetinchem, 31 mei 2009

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

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 2

– A...:
– Adam (Adam) Baars:
21-11-1758: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Adam Baars / woonplaats: Vianen / overleden op
21-11-1758 // [cc 1-4-2009 tB]
– Alberta Johanna Wilhelmina (Alberta Johanna Wilhelmina)
Baars:
5-8-1905: Geboortenregister gemeente Steenderen, 5-8-1905 No 67
/ Op heden den vijfden der maand Augustus een duizend negen
honderd en vijf, is voor ons Hendrik Jan Scholten Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis der
Gemeente, verschenen: Alberta Johanna Wilhelmina Baars oud
achtenveertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende binnen deze
Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Vrijdag den vierden
der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vier uren, binnen
deze Gemeente, ten [#zijnen] huize staande bij het Dorp is geboren
een kind, van het mannelijk geslacht uit Harmina Klein Gotink,
zonder beroep, wonende in het huis voormeld, echtgenoote [√van
Herman Colenbrander, daglooner, wonende te Steenderen, tijdelijk
afwezig. / Dit renvooi en de doorhaling van het woord “zijnen”
goedgekeurd] welk kind zal genaamd worden Derk Jan, bij wiens
geboorte zij is tegenwoordig geweest / Waarvan wij deze akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Reussink oud
zestig jaren, van beroep daglooner en van Hermanus Smeenk oud
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drieenveertig jaren, van beroep daglooner 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 de
comparante en de getuigen. // [cc 1-4-2009 tB]

Gaymans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jacobus van der Post
oud Vier en Zestig Jaren, gepensioneerd militair en Albert Baars
oud een en Vyftig Jaren, dagloner beide wonende bij de Rhynpoorts wal / welke ons hebben verklaard, dat Geertruij Mulder weduwe van Jan Ameling den Vyfden dezer des voor middags om
tien uren ten haren huize in de buurt van Comparanten in den ouderdom van acht en Zestig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door eerste Comparant
benevens ons is getekend, hebbende tweede Comparant verklaart
niet te Kunnen Schryven. // [cc 1-4-2009 tB]

– Albertus (Aalbert) Baars:
11-5-1816: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 11-5-1816 No.
100 / Op heden den elfde Mei agttien honderd [en>] Zestien om
twaalf uren compareerden voor Ons Mr Jacob Nicolaas Van Eck
President Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aalbert Baars oud Zeven
en veertig Jaren, opperman en Berend Els oud Zestig Jaren Metzelaar beide wonende aan de Nystad / welke ons hebben verklaard
dat Hanneke Baars dochter van eerste comparant en van Catharina
Timmermans den tiende dezer maand des avonds half elf uren ten
huise van eerste comparant in den ouderdom van agt Jaren is overleden. / waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door tweede comparant benevens Ons is getekend, hebbende
eerste comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / J N. van
Eck / B: Els // [cc 11-6-2001/6-9-2006 tB]
– Albertus (Albert) Baars:
6-3-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 6-3-1819 No. 49.
/ Op heden den Zesden maart agttien honderd en negentien des
namiddags ten half Een uren, compareerde voor Ons Mr Derk

– Albertus (Albert) Baars:
4-3-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 4-3-1820 No. 69
/ Op heden den Vierden Maart agttien honderd en twintig, des
middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Roeland Jan
Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Peter van de Pol oud
Vyftig Jaren, Klapperman wonende aan de Rhynpoortswal en
verklaarde in tegenwoordigheid van Derk ten Hoed oud Seven en
dertig Jaren Schoenmaker en Albert Baars oud twee en Vyftig Jaren opper Knecht beide wonende in de buurt van den Comparant,
dat Zyne huisvrouw Johanna van ’t Hof den derden dezer maand
des avonds om tien uren ten Zynen huize is bevallen van een dood
Kind Zynde van het mannelyk geslacht [#en ... oud ... Jaren, ...
wonende ... / welke ons hebben verklaard, dat ... in den ouderdom
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van ... is overleden.] / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door eerste getuigen benevens ons is getekend
hebbende Comparant en tweede getuigen verklaard niet te Kunnen
Schryven / D ten hoed / R J Bouricius // [cc 7-2-2000/12-1-2006
tB]

parant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde
verklaard niet te kunnen schryven als zulks niet geleerd hebbende.
// [cc 1-4-2009 tB]

– Albertus (Aalbertus) Baars:
17-2-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-2-1874
No. 18. / Heden den Zeventienden der maand February achttien
honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Aalbertus Baars van beroep Klompenmaker oud drie en Veertig jaren, en
Jan Van Waasen van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op Maandag den Zestienden der maand February achttien honderd vier en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk
A No. 73 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in
den ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren, tien maanden en veertien dagen Johanna Bussink, dagloonster, geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Johannes Messink,
daglooner, wonende in deze gemeente, dochter van wijlen de
echtelieden Hermanus Bussink en Gerarda Willemina van Pluer. /
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Com-

– Albertus (Aalbert) Baars:
5-4-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-4-1878 No.
65. / Heden den Vufden der maand April achttien honderd acht en
zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Arnoldus Gerhardus Rooijakker van beroep Arbeider oud acht en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Everdina
Johanna Eskes Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Donderdag den
Vierden der maand April achttien honderd acht en zeventig, des
morgens ten half twaalf uren, ten huize van hem Comparant in
Gendringen Wijk A No. 73 binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Jacominus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van de Getuigen Aalbert Baars van beroep
Klompenmaker oud acht en Veertig jaren, en Steven Friesen van
beroep Arbeider oud vyf en Vyftig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen. / A G Rooijakker / A Baars / S
Friesen / VDLaar. // [met potlood in de marge: “Overleden 11 February 1887”] // [cc 1-4-2009 tB]
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– Albertus (Aalbert) Baars:
6-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-4-1882 No.
53. / Heden den Zesden der maand April achttien honderd twee en
tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Boudewijn Jasper
Lemson van beroep Arbeider oud zes en dertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willempjen Vros [of
Kos?], Zijne huisvrouw, Zonder beroep op Woensdag den Vyfden
der maand April achttien honderd twee en tachtig, des avonds ten
acht uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen Wijk C No
14 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Willemina Geertruida / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Aalbert Baars van beroep
Klompenmaker oud twee en vijftig jaren, en Hendrik Willem Nusselder van beroep Smid oud twee en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc
1-4-2009 tB]

huis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Gerrit Johan Bulterman oud achtendertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Elisabeth Westerveld, zonder beroep op den tweeentwintigsten Januari dezes jaars, des middags ten half een ure, ten huize
van hem aangever te Gendringen nummer zevenenzeventig binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Geertruida Elisabeth /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Albertus Baars, oud drieenzeventig jaren, van beroep klompenmaker en Gerhardus Cornelis Vriesen oud vierenvijftig jaren,
van beroep Gemeente-Veldwachter beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1-4-2009 tB]

– Albertus (Albertus) Baars:
23-1-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-1-1904
No. 17 / Heden den drieentwintigsten Januari negentien honderdvier, is voor ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Groten-
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– Aleida (Aleida) Baars:
13-5-1770: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1770. / Mai den 13. / Aleida, / dogter van Gerhardus Baars, / en
Hermijntje Laar / de vader getuige. // [cc 1-4-2009 tB]
– Aleida (Aleida) Baars:
25-8-1776: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1776 /
Den 25 Augus[tu]s is Aleida baars overleden // [cc 1-4-2009 tB]
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– Aleida (Aaltjen) Baars:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 2514): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Waterstraat
– Huisnummer: D 528
– Aantal personen: 5 [dit is nr. 2]
– Naam: Aaltjen Baars
– Leeftijd: 31 jaar
– Geboorteplaats: Arnhem
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 24-10-2003/24-1-2004 tB]

524 Wijk D binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim
drie Jaren is overleden Wilhelmina Elisabeth Hendrika Staal,
dochter van den eersten Comparant Hermanus Staal en van diens
huisvrouw Aaltjen Baars geboren alhier den Vier en twintigsten
July Achttienhonderd Zeven en twintig / 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 Verklarende echter de beide Comparanten niet te kunnen Schryven / F: Rijpperda //
[cc 1-4-2009 tB]

– Aleida (Aaltjen) Baars:
19-1-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 19-1-1831 No
10 / Heden den Negentienden 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
/ Hermanus Staal oud een en dertig jaren, van beroep Schoenmaker
/ en Hendrik Lap oud twee en Vyftig jaren, van beroep daghuurder
/ beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand January des jaars achttien honderd een en dertig, des nachts ten een uren, in het huis No.

– Aleida (Aaltjen) Baars:
4-10-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 4-10-1831 No
79 / Heden den Vierden der maand October 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 / Hermanus Staal oud drie en dertig jaren, van beroep Schoenmaker / en
Gradus te Laak oud Zeven en dertig jaren, van beroep timmerman
/ beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand October des jaars achttien
honderd een en dertig, des middags ten twaalf uren, in het huis No.
524 Wijk D binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf
maanden is overleden Wilhelmina Elisabeth Hendrika Staal,
dochter van den eersten Comparant Hermanus Staal en van diens
huisvrouw Aaltjen Baars geboren alhier den Zesden Mei Jongst-
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leden / 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 twede Comparant. Verklarende echter
de eerste Comparant niet te kunnen Schryven / G te Laak / F: Rijpperda // [cc 5-10-2001/27-3-2002 tB]

– Antonius (Tonnis) Baars:
24-9-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / den
24. Sep: / Gerradus Baars Zoon van Tonnis Baars van de Poll onder Gendringen / en Hermina de Loer, Dogter van Jan Willem de
Loer uijt Varsevelt. / dese zijn den 22 Oct: hier gecopuleert // [cc
1-4-2009 tB]

– Antonius (Toennis) Baars:
23-7-1741: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1741. / Julij:
23. / Hendrick Hulscher. Zoon van Jan Hulscher. / [en] Eva Baars,
Dogter van Toennis Baars / beijde uijt Our onder Gendringen /
dese zijn den 13 Aug hier gecopuleert. // [cc 1-4-2009 tB]

– Antonius (Teunis) Baers:
12-2-1760: Teunis Baers, boerderij, geb. 12-2-1760 (woonplaats:
de Pol); genoemd in AHA-document 8110906a nr. 333 // [cc
1-4-2009 tB]

– Antonius (Tonnis) Baars:
7-8-1749: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1749. / den 7.
Aug: / Lamert Baars zoon van Tonnis baars uijt Gendringen / en
Eeultjen Buvincks, wedewe van Wessel Ringeling uijt Zilwolde. /
dese zijn den 24 Aug: met attest na Zilwolde versonden. // [cc 1-42009 tB]
– Antonius (Tonnis) Baars:
10-9-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / den
10. Sep: / Johannes Broens, weduwenaer van wijlen Jantje Huntincks uijt Our onder Gendringen / en Grittje Baars, Dogter van
Tonnis Baars van de Poll onder Gendringen. / dese zijn den 1
Oct: hier gecopuleert // [cc 1-4-2009 tB]
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– Antonius (Teunis) Baars:
6-2-1763: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1763. / den 6. Febr: / Teunis, / De Vader Gerardus Baars / De
Moeder Hermina te Laer / De vader getuijge alleen [in de marge:
wegens siekte te Zilwolde gedoopt] // [cc 1-4-2009 tB]
– Antonius (Tunnes) Baars:
11-10-1767: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1767 /
den 11 october is tunnes Baars overleden // [cc 1-4-2009 tB]
– Antonius (Teunis) Baars:
15-4-1786: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1786 /
April 15 / Teunis Baars. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Antonius (Teunis) Baars:
8-4-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: April 8.]
/ Teunis Baars Z:v. Gerhardus Baars onder Gendringen. / en Anna
Christina ten Grotenhuis d.v. Jan Willem Ten Grotenhuis onder
Dinxperlo / getrouwt 29 [sc.:] April] // [cc 1-4-2009 tB]

Baars [er lijkt te staan: F. Baars] / J Jansen // [cc 23-3-2001/187-2001 tB]

– Antonius (Teunis) Baars:
6-9-1824: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 6-9-1824 No 26.
/ Heden den Zesden der maand September een duizend acht
honderd vier 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
Teunis Baars oud Zeven enveertig jaren, van beroep dagloner –
en Jan Stokvis oud achtenveertig 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 vier en twintig, des namiddags ten vier uren, in
het huis No. [33>] 32 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
tachtig Jaren is overleden Berend Baars, geboren in de Gemeente
van Didam en woonachtig in deze Gemeente, van beroep arbeider,
weduwnaar van wylen Derres Berendsen, en vader van den eersten
Comparant / 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 Comparant, hebbende
den tweede Comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / T.
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– Antonius (Teunis) Baars:
31-12-1837 / geboren 1783 (geregistreerd in de periode 18271837; AHA-volgnr. 192), Bevolkingsregister gemeente Angerlo
(inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 31 [vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 1]
– Naam: Teunis Baars
– Geboortejaar: 1783
– Beroep: Arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– Antonius (Teunis) Baars:
26-1-1883: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-1-1883 No
7. / Heden den [zev>] zes en twintigsten Januarij des jaars een
duizend acht honderd drie-en-tachtig, zijn voor ons Jonkheer Carel
Marie Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Theodorus Arnds, behuwdzoon van na te melden overledene oud negen en dertig jaren,
van beroep arbeider, wonende in deze gemeente en Gerrit Jan Melgers, oud vijf en vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende in
deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den zeven en
twintigsten Januarij dezes jaars des voormiddags ten half vijf ure,
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in deze Gemeente is overleden Hendrik Baars, oud vier en zestig
jaren, arbeider geboren en wonende in deze gemeente, zoon van
Teunis Baars, en van Anna Pennings, in leven arbeiders, beide
laatst wonende te Angerlo en Echtgenoot van Joanna Scholten, /
van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is
onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten.
// [cc 1-4-2009 tB]

den tweeden comparant, hebbende de eerste comparant verklaard
de Kunst van schrijven niet te verstaan. / P Mas Sap / J. Barmentloo. // [cc 6-9-2002/14-6-2006 tB]
– Bernardus (Bernardus) Baers:
5-5-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737.
/ 5 maji / Baptizatus est Bernardus / Parentes Henricus Baers et
mechtildis Alders / Patrini henricus alders et Joanna baers // [cc
1-4-2009 tB]

– Antonius (Teunis) Baars:
6-8-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 6-8-1884 No 29 /
Heden den zesden Augustus des jaars een duizend acht honderd
vier-en-tachtig, zijn voor ons Jan Barmentloo, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Frederik Hartjes, behuwdzoon van na te melden overledene,
oud veertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente,
en Theodorus Massup, oud zesenvijftig jaren, van beroep Schipper, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat
op den vijfden Augustus dezes jaars des namiddags ten zeven ure,
in deze Gemeente is overleden Johanna Baars, oud eenenzeventig
jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente,
dochter van Teunis Baars, en van Anna Pennings, beide in leven
arbeiders en laatst wonende in deze gemeente en weduwe van
Hendrikus Drost, / van welke verklaring wij deze Akte hebben
opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven,
na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door

– Bernardus (Berend) Baars:
13-9-1817: Geboortenregister gemeente Angerlo, 13-9-1817 No
25. / Heden den dertienden der maand September een duizend
achthonderd zeventien, des voormiddags om tien uren, is voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen Jacobus Mielekamp, van beroep Stoelematter oud vierendertig jaren,
woonachtig in [deze>] de Gemeente, [hier tussengevoegd: Van
Beest] dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van een Zoon welke zijne huisvrouw Willemiena Alebart oud dertig jaren, op vrijdag den twaalfden der maand September, des namiddags ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Pieter / waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan
Massop, Landbouwer, oud tweeënvijftig jaren, en van Berend
Baars, dagloner oud Zesenzestig jaren, beide woonachtig in deze
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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; hebbende de bovengenoemde getuigen verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1-4-2009 tB]

– Bernardus (Berend) Baars:
26-2-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-2-1823 No
17. / Heden den Zes entwintigsten der maand Februarij 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 Berend Baars oud twee enZeventig jaren, van beroep
dagloner en Bart Berendsen oud Zeven entwintig jaren, mede dagloner van beroep. beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den vijfentwintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des namiddags
ten vier uren, in het huis No. 31 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zes enZeventig Jaren is overleden Derres Berendsen, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep,
Huisvrouw van den eersten Comparant. / 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 1-4-2009 tB]

– Bernardus (Bernardus) Baars:
2-1-1818: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 2-1-1818 No 1 /
Heden den tweden der maand Januarij een duizend acht honderd
en achttien, des nademiddags om vier uren, zijn voor ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Frerik Tisser oud Een en veertig jaren, van Beroep Dagloner – en Bernardus Baars oud acht en dertig jaren van Beroep Dagloner beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Tweden der maand Januarij des jaars achttien honderd en
achttien, des nademiddags ten twe uren, in het huis No. 59 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van acht en veertig jaren is overleden Hendrik Harmsen Eheman van [Johannes>] Johanna Vreman
/ 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 en benevens den eersten Declarant dewijl
den tweden Declarant verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven /
Fredrik Tisser / J Melchers // [cc 21-6-2001/21-8-2001 tB]
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– Bernardus (Berend) Baars:
6-9-1824: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 6-9-1824 No 26.
/ Heden den Zesden der maand September een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
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het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Teunis
Baars oud Zeven enveertig jaren, van beroep dagloner – en Jan
Stokvis oud achtenveertig 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
vier en twintig, des namiddags ten vier uren, in het huis No. [33>]
32 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tachtig Jaren is
overleden Berend Baars, geboren in de Gemeente van Didam en
woonachtig in deze Gemeente, van beroep arbeider, weduwnaar
van wylen Derres Berendsen, en vader van den eersten Comparant
/ 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 Comparant, hebbende den tweede Comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / T. Baars [er
lijkt te staan: F. Baars] / J Jansen // [cc 23-3-2001/18-7-2001 tB]

– Bernardus (Bernard) Baars:
30-1-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 30-1-1884 No
4. / Heden den dertigsten Januarij 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 / Jan Baars, vader van na te melden
overledene, oud Zeven en dertig jaren, van beroep Arbeider, wonende in deze gemeente en Willem Meurkes, oud zeven en dertig
jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons
hebben verklaard dat op den negen en twintigsten January dezes
jaars des namiddags ten zes ure, in deze Gemeente is overleden
Bernard Baars, oud acht maanden, zonder beroep, geboren en
wonende in deze gemeente, zoon van Jan Baars, arbeider, en van
Johanna Meurkes, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente, / van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt,
die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door den eersten comparant, hebbende de tweede comparant verklaard de kunst
van schrijven niet te verstaan. / Jan Baars / [krabbel:] CMBrantsen
// [cc 17-8-2001/30-6-2006 tB]

– Bernardus (Bernardus) Baars:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
169), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 29
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 10]
– Naam: Bernardus Baars
– Geboortejaar: – / Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
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– Catharina (Catrina) Baars:
11-3-1742: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1742. / den 11 Mart. / Berentje, de Vader Jan Hoendrop, en de
Moeder Hermina Hengelvelt. / de getuijge Derck Hengelvelt, en
Eultjen Hengelvelt, ook Catrina Baars. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Catharina (Trienicken) Baers:
7-12-1752: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1752 /
den 7 december is trienicken baers overleden / [idem:] 1752 den
7 december is trienicken baers over leeden // [cc 1-4-2009 tB]

wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, waarna dezelve is voorgelezen en geteekend met de beide Aangevers – / J Berenpas / G Hissink / Luymes
// [cc 11-1-2001/2-10-2001 tB]

– Catharina (Catharina) Baars:
24-7-1795: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Catharina Baars / woonplaats: Vianen / overleden
op 24-7-1795 // [cc 1-4-2009 tB]

– D...:

– Catharina (Catharina) Baars:
2-2-1849: Overlijdensregister gemeente Borculo, 2-2-1849 [nummer] 8 / Voor ons Berend Luijmes Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Borculo, Provincie Gelderland, zijn op heden den tweeden der maand February des jaars
achttien honderd negen en veertig, verschenen Johannes Berenpas
van beroep Schipper oud achtenveertig jaren en Garrit Hissink van
beroep Arbeider, oud vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig – door dewelken aangifte is gedaan, dat in het huis Wyk A
no 14 binnen Borculo binnen deze Gemeente, op Donderdag den
eersten der maand February des jaars achttien honderd negen en
veertig, des nademiddags ten Zes uren is overleden Andries Oosterholt, in leven Kleermaker oud ruim drieentwintig jaren geboren
en woonachtig in deze Gemeente, Zoon van Wylen Jan Oosterholt
alhier overleden en van Catharina Baars, Naaister alhier wonende, en geen bloed of aanverwant van de aangevers / Waarvan
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– Elisabeth (Elske) Baers:
1-1-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 /
1 Januari / Baptizatus est gerardus wilhelmus / Parentes winandus
guerdenaer et Elske baers / Patrini gerardus Janssen et gerarda
welsinck. // [cc 1-4-2009 tB]
– Eva (Eva) Baars:
23-7-1741: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1741. / Julij:
23. / Hendrick Hulscher. Zoon van Jan Hulscher. / [en] Eva
Baars, Dogter van Toennis Baars / beijde uijt Our onder Gendringen / dese zijn den 13 Aug hier gecopuleert. // [cc 1-4-2009 tB]
– Eva (Evken) Baers:
4-5-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744.
/ 4. Maij / Baptizata est Henrica / Parentes Henricus Hövell et Anna Gertruid Keuters / Patrini Hermannus Beeckmans et Margrith
Miggelbrincks / assistente Evken Baers. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Eva (Eva) Baarss:
9-3-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Annus
1745. / 9 Martii / Bap. Hendricus / Fil: Hendrici Hölscher [et]
Evae Baarss; / Joê Hôlscher [et] Margareta’ Baarss lev: // [cc
1-4-2009 tB]

– Eva (Eva) Baers:
9-10-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
[geheel doorgestreept:] 1748 / nonâ octobris. / Baptizatus est Joannes / parentes Beijer et margaritha holscher / patrini gerardus
schoemaeker Joannes huijinck assistens et Eva baers. [N.B.: is ingeschreven tussen 16-4-1748 Janssen x Poelhuijs, en 20-4-1748
Beijer x Holscher] // [cc 1-4-2009 tB]

– Eva (Eva) Baers:
8-2-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747.
/ 8 februarii / Baptizata est henrica / parentes Joannes tuss et gerarda holscher / patrini henricus tuss et Eva baers. Joannes holscher assistens // [cc 1-4-2009 tB]
– Eva (Eva) Baars:
20-4-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748
/ 20 Aprilis / Baptizatus est Joannes / parentes Bernardus Beijer et
margaritha Holscher / patrini Gerardus Schoemaeker et Eva Baars
// [cc 1-4-2009 tB]
– Eva (Eva) Baers:
19-5-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748
/ 19 maji / Baptizata est Joanna Sijbilla / parentes henricus
holscher et eva baers / patrini Bernardus Beijer et Joanna Baers. //
[cc 1-4-2009 tB]
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– Eva (Eva) Baers:
9-10-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748
/ nonâ octobris / Baptizatus est Joannes / Parentes Bernardus
Beijer et margaritha holscher / patrini gerardus schöenmaeker et
Eva Baers // [cc 1-4-2009 tB]
– Eva (Eva) Baers:
11-7-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749
/ 11 Julii / Baptizata est Berntie / parentes wessel Tangelder et
Catharina Buning / patrini henricus Tuss et Eva Baers // [cc 1-42009 tB]
– Eva (Eva) Baers:
21-12-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1749 / 21 decembris / Baptizatus est Antonius / parentes Joannes
grevinck et gerretie Lurvinck / patrini gerardus [^alders] et Eva
Baers // [cc 1-4-2009 tB]
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– Eva (Eva) Baers:
12-5-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750
/ 12 maji / Baptizatus est gerardus / parentes wilhelmus schlutter et
geske messinck / patrini gerardus schlutter et Eva Baers. // [cc 14-2009 tB]

maart een duizend acht honderd zeven en dertig des namiddags ten
drie uren, in het huis No. 433. in Ulft binnen deze gemeente, in
den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is overleden Johanna
Hulsener, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
Gemeente, ehevrouw van Fredrik Westervelt, dagloner in deze
gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Hendrik
Hulsener, en Eva Baars. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1-4-2009 tB]

– Eva (Eva) Baars:
4-5-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 /
4 Maji / Baptizatus est wilhelmus / Parentes Joannes Bruns et
grietje Baars / Patrini Henricus Baars et Eva Baars // [cc 1-4-2009
tB]
– Eva (Eeva) Baars:
5-8-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 /
Den 5 Augustus is Eeva Baars overle[den] // [cc 1-4-2009 tB]

– Fyken: zie sub Sophia [Baars]

– Eva (Eva) Baars:
4-3-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-3-1837 No.
23. / Heden den Vierden der maand Maart een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Hafkenscheid, Schoolonderwijzer oud
een en Vyftig jaren, en Frans Willem Hafkenscheid, Kuiper oud
Negen en dertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op vrydag den derden der maand

– Gerharda (Gerritje) Baarsen:
18-4-1718: RBS 270 (Zeddam): 1718 / Den 18 April / aen Hendrik
Gijsbers, wednr. in Duijven, en Gerritje Baarsen d. in Stokkum,
attestatie gegeven op Duijven. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Geertruida: zie sub Margaretha Baars (24-1-1821)

– Gerharda (Gertjen) Baers:
30-8-1775: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Augus 30 /
[ged.:] Septemb 3 / 1775: / Gertjen / D V Gradus Baers en Hermiena [<Hendriena] Laar / [Get.:] De Vader. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Gerharda (Gerritjen) Baars:
7-4-1798: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1798. /
April 7. / Gerritjen Baars. / na Lobith 13 Maart 1805. // [cc
1-4-2009 tB]

de Loer uijt Varsevelt. / dese zijn den 22 Oct: hier gecopuleert //
[cc 1-4-2009 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Baars:
22-1-1693: RBS 270 (Zeddam): Ao 1693 / Den 22 Janu. / Gerrit
Baars, j.m. / en Gerretje ter Vourt, d. / beide uijt Lengel. // [cc
1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Garrit) Baers:
28-8-1731: RBS 270 (Zeddam): 1731 / Den 28 Dito [= aug.]
getrout Garrit Baers S: van wijlen Willem Baers uijt Lengel / met
Dersken Van Hal D: van wijlen Frerik van Hal onder Gendringen /
sij op attestatie van de WelE. Heer A: Staering V.D.M. te Gendringen. // [cc 1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Gerradus) Baars:
?-4-1746: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno
1746. / Op Paaschen. / Gerradus Baars. // [cc 1-4-2009 tB]

– Gerhardus (Geradus) Baars:
3-11-1754: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1754. / dito. [= den 3. Nov:] / Gritje. / De Vader Geradus Baars,
De Moeder Hermina te Laer. / De Getuijge Hendriske te Laer. //
[cc 1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Geradus) Baars:
6-2-1757: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1757. / den 6. Febr: / Jan, / De Vader Geradus Baars, / de Moeder
Hermina te Laar; / getuijge Lamert Baars en Janna Catharina
Gibincks. // [cc 1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Geradus) Baars:
18-6-1758: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1758. / dito. [= den 18. Junij] / Gerrit. / De Vader Geradus Baars
/ De Moeder Hermina te Laar, / De Vader getuijge selfs. // [cc
1-4-2009 tB]

– Gerhardus (Gerradus) Baars:
24-9-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / den
24. Sep: / Gerradus Baars Zoon van Tonnis Baars van de Poll
onder Gendringen / en Hermina de Loer, Dogter van Jan Willem

– Gerhardus (Geradus) Baars:
21-12-1760: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1760. / den 21. Dec: / Jan Willem. / De Vader Geradus Baars, /
De Moeder Hermina te Laar. / Getuijge Hendris HuijsVrouw van
Berent te Kolf. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Gerhardus (Gerardus) Baars:
6-2-1763: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1763. / den 6. Febr: / Teunis, / De Vader Gerardus Baars / De
Moeder Hermina te Laer / De vader getuijge alleen [in de marge:
wegens siekte te Zilwolde gedoopt] // [cc 1-4-2009 tB]

– Gerhardus (Gradus) Baers:
30-8-1775: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Augus 30 /
[ged.:] Septemb 3 / 1775: / Gertjen / D V Gradus Baers en Hermiena [<Hendriena] Laar / [Get.:] De Vader. // [cc 1-4-2009 tB]

– Gerhardus (Geradus) Baars:
10-3-1765: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1765. / dito. [= den 10. Mert.] / Janna. / De Vader Geradus Baars,
/ De Moeder Hermina te Laar / De Vader getuijge alleen. // [cc
1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Geradus) Baars:
24-1-1768: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1768. / den 24. Jan: / Hermin / De Vader Geradus Baars / De
Moeder Hermin te Laar. / De Vader getuijge alleen. // [cc
1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Baars:
13-3-1770: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1770. / Mai den 13. / Aleida, / dogter van Gerhardus Baars, / en
Hermijntje Laar / de vader getuige. // [cc 1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Gardt) Baars:
4-6-1774: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1774 /
Den 4 Jünij is Gardt Baars over leden // [cc 1-4-2009 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Baars:
19-1-1777: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1777 / Jan. 19. /
Jan Epping Z.v. Arend Epping / en Grietjen Baars. d.v. Gradus
Baars / beide onder Gendringen. / getrouwt alhier Feb 9 // [cc
1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Baars:
20-2-1790: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Gerrit Baars / woonplaats: Lexmond / overleden
op 20-2-1790 // [cc 1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Gradus) Baars:
22-5-1791: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / [sc.: Maij]
22 / Hermanus Emmeriks. Z.v. wijl: Hendrik Emmeriks uijt Minkelen / en Johanna Baars. d.v. Gradus Baars. van hier. / nu beide
onder Gendringen / getrouwt 19 Jun // [cc 1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Baars:
8-4-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: April 8.]
/ Teunis Baars Z:v. Gerhardus Baars onder Gendringen. / en
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Anna Christina ten Grotenhuis d.v. Jan Willem Ten Grotenhuis
onder Dinxperlo / getrouwt 29 [sc.:] April] // [cc 1-4-2009 tB]

– Gerhardus (Gradus) Baars:
30-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief
Arnhem], 30-3-1821 No 21. / Heden den dertigsten der maand
Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout
en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Jannes Kok
Klompenmaker oud twee en veertig jaren, en Arend Drievers
Landbouwer oud acht en veertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den
negen en twintigsten der maand Maart achttien honderd een en
twintig des avonds ten vyf uren, in het huis No. 150 in Our binnen
dit Schoutambt, in den ouderdom van zes en zestig [<?] Jaren is
overleden. [lees: overleden:] Grietjen Baars weduwe van Jan Ebbers en dochter van wylen Gradus Baars en Willemina Kolenbrander / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. / nadat de Comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden van niet te Kunnen
Schryven / de overhaling van de woorden “zes en zestig” wordt bij
ondertekening dezer goedgekeurd. // [cc 1-4-2009 tB]

– Gerhardus (Gradus) Baars:
27-3-1793: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 27 / [ged.:]
31 Maart / 1793: / Derk. Z.V. Harmanus Emmeriks en Janna Baars
/ [get.:] de Vader en gradus Baars // [cc 1-4-2009 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Baars:
5-4-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 5-4-1820 No.
103. / Op heden den vijfde April agttien honderd en twintig, des
middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Roeland Jan
Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Johannes Engels oud
Zes en dertig Jaren, Kalkmeter en Gerrit Baars oud een en vyftig
Jaren, opperman wonende beide in langestraat / welke ons hebben
verklaard, dat Jacobus Hopaf turfdrager, weduwnaar van Hendrina
Klomp, den vierde dezer des morgens om half acht uren ten Zynen
huise in de buurt van de comparanten in den ouderdom van ruim
vyf en dertig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door tweede comparant benevens
ons is getekend hebbende eerste comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / Gerrit Baars / R J Bouricius // [cc 17-4-2000/26-12006 tB]

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

– Gerhardus Bernardus (Gerhardus Bernardus) Baars:
8-5-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 8-5-1873 No.
46. / Op heden den Achtsten der maand Mei een duizend acht hon-
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derd drie en zeventig, zijn voor ons Jan Adriaan Stuten, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der Gemeente, verschenen, Gerhardus Bernardus Baars oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider, vader
van den overledene, en Willem de Vries oud vyfentwintig jaren,
van beroep landbouwer beide woonachtig binnen deze Gemeente,
welke ons hebben verklaard, dat op woensdag den zevenden der
maand Mei, dezes jaars, des nachts ten half een uren, in het huis
staande aan de Heiligengeeststeeg wyk D n: 124 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf jaren is overleden Gerhardus
Hendrikus Baars, geboren en wonende te Doesborgh, zoon van den
eersten comparant: Gerhardus Bernardus Baars, en van Johanna
Geertruida van Ree, zonder beroep, wonende te Doesborgh /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons
is geteekend met de Comparanten. / G B Baars / W de vries / Stuten // [cc 7-9-2001/6-5-2002 tB]

achtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op
Maandag den tweeden der maand Maart, dezes jaars, des namiddags ten twee uren, in het huis staande aan de Heiligengeeststeeg
Wyk D n: 136 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen
en vijftig jaren is overleden Johannes Hendrikus Hilderink, smid,
geboren te Borculo, wonende te Doesborgh, zoon van Gerrit Jan
Hilderink, en van Johanna Everdina Boonenberg, beiden overleden
/ Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons
is geteekend met de Comparanten. / G B Baars / R Roering / M.
van ’t Haaff // [cc 31-5-2002/11-11-2006 tB]

– Gerhardus Bernardus (Gerhardus Bernardus) Baars:
3-3-1874: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 3-3-1874 No.
22. / Op heden den derden der maand Maart een duizend acht honderd vier en zeventig, zijn voor ons Maurits van ’t Haaff, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der Gemeente, verschenen, Gerhardus Bernardus Baars oud veertig jaren, van beroep arbeider, en Reinder Roering oud een en dertig jaren, van beroep metselaar beide woon-

– Gerhardus Hendricus (Gerhardus Hendrikus) Baars:
8-5-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 8-5-1873 No.
46. / Op heden den Achtsten der maand Mei een duizend acht
honderd drie en zeventig, zijn voor ons Jan Adriaan Stuten,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Doesborgh, in het huis der Gemeente, verschenen, Gerhardus
Bernardus Baars oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider,
vader van den overledene, en Willem de Vries oud vyfentwintig
jaren, van beroep landbouwer beide woonachtig binnen deze
Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op woensdag den
zevenden der maand Mei, dezes jaars, des nachts ten half een uren,
in het huis staande aan de Heiligengeeststeeg wyk D n: 124 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van vijf jaren is overleden
Gerhardus Hendrikus Baars, geboren en wonende te Doesborgh,
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zoon van den eersten comparant: Gerhardus Bernardus Baars, en
van Johanna Geertruida van Ree, zonder beroep, wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing
door ons is geteekend met de Comparanten. / G B Baars / W de
vries / Stuten // [cc 7-9-2001/6-5-2002 tB]

geburen welke ons hebben verklaard dat op den twaalfden January
dezes jaars des namiddags ten vijf uren in het huis No. 219 is overleden Hendrika Baas oud acht en veertig Jaren weduwe van Derk
Gartsen nalatende Een Kind / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. / [handtekening van de ambtenaar:] J: de Bruijn // [cc 14-2009 tB]

– Gesina (Geesken) Baars:
15-12-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1757 / 15ta 10bris / Baptizatus Antonius / Parentes Hendricus Hulscher et Geesken Baars / patrini Hendric Baars, Joanna Hartjes.
[#testis] qua testis adstetit hermina De laar // [cc 1-4-2009 tB]
– Grietje, Grietjen: zie sub Margaretha [Baars]

– Hendricus (Henrik) Baars:
23-2-1710: RBS 270 (Zeddam): 1710 / Den 23 Febr. / Henrik
Baars, j.m. in Lengel, / en Jenneke Geudden, d. in Stokkum. // [cc
1-4-2009 tB]

– Helena (Helena) Baars:
8-2-1699: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 8-2-1699 / Baptizata est Christina Janssen / filia Wilhelmi Janssen et Helena Baars. / Susceptores Gerardus ter Sluis et
Joachimina Vierbooms. // [cc 1-4-2009 tB]

– Hendricus (Hend:) Baers:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHA-volgnr.
195:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – /
Hend: Baers / Een koeij / getuijge Jan Closs eñ Jan Manschott /
[summa:] 1-4-: // [cc 1-4-2009 tB]

– Hendrica (Hendrika) Baas [Baas]:
14-1-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 14-1-1815 No
7. / In het jaar achtien honderd vijftien den Veertienden Januarij
zijn voor ons vice Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Jochem Graeve en Gerhard Gele

– Hendricus (Hend:) Baers:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHA-volgnr.
196:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Jan
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Closs / Twee koeijen Een Eenwinter en een kalff / getuijg[en]
Hend: Baers eñ Jannes Keuper / [summa:] 2-8-: // [cc 1-4-2009
tB]

Derck Bonnis / Een EenWinter / getuijge Hend: Baers eñ Jan
Höevels / [summa:] :-:-: // [cc 1-4-2009 tB]

– Hendricus (Hend:) Baers:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHA-volgnr.
198:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – /
Hermen Höevels / Een koeij / getuijge Jan Closs eñ Hend: Baers /
[summa:] 1-4-: // [cc 1-4-2009 tB]
– Hendricus (Hend:) Baers:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHA-volgnr.
199:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / De
Weduwe Höevels / Twee koeijen Twee Een winters Een kalff / getuijg[en] Hend: Baers eñ Jannes Keuper / [summa:] 2-8-: // [cc
1-4-2009 tB]
– Hendricus (Hend:) Baers:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHA-volgnr.
200:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] – [en] – /
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– Hendricus (Henr:) Baers:
26-1-1726: RBS 270 (Zeddam): 1726 / Den 26 Jan: / getrout
Henr: Baers Wedr van wijlen Jenneken Gudde uijt Stockum / met
Jantjen Langebrink D: van wijlen Coonraet Langebrink uijt Bredenbroek onder Varssevelt, / de Bruijd attestatie getoont hebbende
van de Eerw: Heer H:J: Beekingh V.D.M. tot Varssevelt. // [cc 14-2009 tB]
– Hendricus (Henrik) Baers:
7-5-1730: RBS 270 (Zeddam): 1730 / Den 7 Meij / getrout Willem
Rensink S: van wijlen Henrik Rensink onder Aelten / met
Harmken Bouman wede van wijlen Henrik Baers uijt Vethuijsen /
den Bruijdegom op vertoonde attestatie van de Eerw: Heer H: Viti
V.D.M. tot Aelten. // [cc 1-4-2009 tB]
– Hendricus (Henrik) Baers:
23-9-1731: RBS 270 (Zeddam): 1731 / Den 23 Dito [= september]
/ Getrout Laemert Arentsen Wedr van wijlen Grietjen van Uem /
met Jantjen Langêbrink Wede van wijlen Henrik Baers / beijde
uijt Stockum. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Hendricus (Henricus) Baers:
5-5-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737.
/ 5 maji / Baptizatus est Bernardus / Parentes Henricus Baers et
mechtildis Alders / Patrini henricus alders et Joanna baers // [cc 14-2009 tB]

– Hendricus (Henricus) Baers:
8-9-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 /
8 7tbris / Baptizatus est gerardus / parentes Jacobus aerntzen et
aleijda Kempers / patrini henricus baers et gritie Kempers. // [cc
1-4-2009 tB]

– Hendricus (Henricus) Baerts:
9-12-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1737. / 9 Decemb / Baptizata est Bernardina / Parentes Joannes
van Hall, et Elisabeth Messinka / Patrini Henricus Baerts en Henderina Schutten // [cc 1-4-2009 tB]

– Hendricus (Hendric) Baars:
15-12-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1757 / 15ta 10bris / Baptizatus Antonius / Parentes Hendricus Hulscher et Geesken Baars / patrini Hendric Baars, Joanna Hartjes.
[#testis] qua testis adstetit hermina De laar // [cc 1-4-2009 tB]

– Hendricus (Henricus) Baers:
21-10-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1738 / 21 october / Baptizatus est Joannes / Parentes henricus
Baers et mechtildis alders / Patrini gerardus alders et henrica
alders // [cc 1-4-2009 tB]

– Hendricus (Henricus) Baars:
4-5-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 /
4 Maji / Baptizatus est wilhelmus / Parentes Joannes Bruns et
grietje Baars / Patrini Henricus Baars et Eva Baars // [cc 14-2009 tB]

– Hendricus (Henrick) Baes:
29-12-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1741 / 29. decem. / Baptizatus est Henricus / Parentes Henrick
Hertjes et Joanna Baes / Patrini Henrick Baes et Geertjen Hulseners. // [cc 1-4-2009 tB]

– Hendricus (Hendrik) Baars:
22-8-1788: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1788 /
Den 22 Augustus is Hendrik Baars overleden // [cc 1-4-2009 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Baars:
22-10-1817: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 22-10-1817
No. 41 / Op heden den Twee en Twintigsten October agttien honderd en Zeeventien des Voordemiddags ten acht uren, compa-
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reerden voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Herman Roding, van Beroep Landbouwer oud
vijftig Jaren, op het Grieth onder OudZevena~r wonende / en Hendrik Baars van Beroep, Daghuurder oud Zes en dertig Jaren, insgelijks op het Grieth voornoemd wonende, Buurlieden van den
hiernaa genoemden overleedenen / welke Ons hebben verklaard,
dat op voorgisteren den twintigsten dezer maand October, S’avonds ten Zeeven Uuren, Gerhardus Welling, Zoon van den overleedenen Hendrik Welling en de nog leevende Johanna Nabermanns, thans Echtevrouwe van Jacobus Angenenend (!), gebooren
Zijnde op het Grieth en gewoond hebbende op de Zweekhorst,
Boerschap Grieth, binnen deze Gemeente in den ouderdom van
achtien Jaaren, Zes Maanden op de Zweekhorst in het Huis Van
Wolter de Vries No 183 is overleden. / Waar van wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door bijde Getuijgen, benevens ons, is geteekend. // [cc 1-4-2009 tB]

drie en dertig Jaren, buurman van de Overledene wonende onder
OudZevenaar / welke Ons hebben verklaard, dat eergisteren den
dertigsten April dezes Jaars des nademiddags om twee uren
Frederica Polmans ehevrouw van de eerstgenoemde getuige
geboren en gewoond hebbende onder OudZevenaar gemeente Zevenaar onder No 164 in den ouderdom van negen en twintig Jaar
ten gemelde huize is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerst genoemde getuige en
ons is onderteekend daar de twede genoemde getuige verklaard
heeft niet te kunnen schrijven. / Hendrik Baars / Frowein // [cc 14-2009 tB]

– Hendricus (Hendrik) Baars:
2-5-1818: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 2-5-1818 No.
25 / Op heden den tweden Mei agttien honderd en achtien des
voordemiddags ten tien uren, compareerde voor Ons Lodewijk
Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hendrik Baars daghuurder
wonende onder OudZevenaar gemeente Zevenaar oud zes en dertig
Jaren, Eheman van de Overledene / en Bart Sebus daghuurder oud

– Hendricus (Hendrik) Baars:
16-9-1818: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 16-9-1818 No.
54 / Op heden den zestienden September agttien honderd en
achtien des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Lodewijk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Dorus Arends
daghuurder wonende onder OudZevenaar gemeente Zevenaar oud
veertig Jaren, zoon van de overledene / en Hendrik Baars daghuurder oud zes en dertig Jaren, buurman van de overledene
wonende onder OudZevenaar / welke Ons hebben verklaard, dat
heden morgen om zes uren Derske Groene weduwe van wijlen
Christiaan Arends moeder van de eerstgenoemde getuige in leven
arbeidster geboren te Elden en gewoond hebbende onder OudZevenaar op het Gerith [lees: Grieth] onder No 166 in den
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ouderdom van zeven en zeventig Jaar ten gemelde huize is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door Hendrik Baars en ons is geteekend daar Dorus
Arends verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / Hendrik baars /
Frowein // [cc 1-4-2009 tB]

te Kunnen Schrijven, als zulks niet hebbende geleerd. / Frowein //
[cc 15-11-2000/17-10-2001 tB]

– Hendricus (Hendrik) Baars:
3-5-1824: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 3-5-1824 No.
15 / Op heden den Derden der maand Mei achttien honderd vieren-twintig, des voorde middags ten half tien ure, compareerde
voor Ons Lodewijk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / [#Hendrik
Baars] [√de doorhaling van twee woorden goedgekeurd] Giesbertus Gerritsen dagloner, oud Zes en dertig Jaren, Neef van den
Overledenen en Albertus Arends, dagloner oud vier en twintig
Jaren, Buurman van denzelven beide wonende onder Oud Zevenaar, in dit Schoutambt / welke ons hebben verklaard, dat Jacobus
Klutman, in leven Schaapherder, geboren te Meerlo, provincie
Limburg, en gewoond hebbende onder Oud Zevenaar voormeld,
echtgenoot van Gudula van Bingsbergen, = Op Zaturdag den eersten dezer maand Mei, des voormiddags om elf uren, aan zijn
Woonhuis onder de Buurschap Babberik N o 19 in den ouderdom
van Zes en Zeventig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons is geteekend, nadat
de beide Comparanten, daartoe aangezocht, verklaard hadden niet
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– Hendricus (Hendrik) Baars:
3-5-1824: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 3-5-1824 No.
16 / Op heden den Derden der maand Mei achttien honderd
vier-en-twintig, des voorde middags ten tien ure, compareerde
voor Ons Lodewijk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hendrik
Baars, landbouwer, oud een en Veertig Jaren, Schoonzoon van
den Overledenen en Derk Lentjes, dagloner oud een en Veertig
Jaren, Buurman van denzelven beide wonende onder Ooij, in dit
Schoutambt / welke ons hebben verklaard, dat Johannes Klaassen,
in leven dagloner, geboren te Boekholt, in het Koningrijk Pruissen,
en gewoond hebbende onder Ooij voormeld, echtgenoot van Christina van Bolderen, /:Zijnde de naamen der Ouders van den Overledenen niet bekend:/ Op gisteren den tweeden dezer maand Mei des
namiddags om drie uren, aan zijn Woonhuis onder Ooij voorzeid
No 255 in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten met ons is geteekend. / H Baars / D Lenties /
Frowein // [cc 15-11-2000/18-10-2001 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 45

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 46

– Hendricus (Hendrik) Baars:
31-12-1837 / geboren 1807 (geregistreerd in de periode 18271837; AHA-volgnr. 196), Bevolkingsregister gemeente Angerlo
(inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 31 [vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 5]
– Naam: Hendrik Baars
– Geboortejaar: 1807
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]

laatst wonende te Angerlo en Echtgenoot van Joanna Scholten, /
van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten. // [cc
1-4-2009 tB]

– Hendricus (Hendrik) Baars:
26-1-1883: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-1-1883 No
7. / Heden den [zev>] zes en twintigsten Januarij des jaars een duizend acht honderd drie-en-tachtig, zijn voor ons Jonkheer Carel
Marie Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Theodorus Arnds, behuwdzoon van na te melden overledene oud negen en dertig jaren,
van beroep arbeider, wonende in deze gemeente en Gerrit Jan Melgers, oud vijf en vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende in
deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den zeven en
twintigsten Januarij dezes jaars des voormiddags ten half vijf ure,
in deze Gemeente is overleden Hendrik Baars, oud vier en zestig
jaren, arbeider geboren en wonende in deze gemeente, zoon van
Teunis Baars, en van Anna Pennings, in leven arbeiders, beide
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– Hermanus (Hermanus) Baars:
22-5-1798: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Hermanus Baars / woonplaats: Vianen / overleden
op 22-5-1798 // [cc 1-4-2009 tB]
– Hermanus (Harmanus) Baars:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
170), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 29
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 11]
– Naam: Harmanus Baars
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 4. [Zielen]
[cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– Hermina (Hermin) Baars:
24-1-1768: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1768. / den 24. Jan: / Hermin / De Vader Geradus Baars / De
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Moeder Hermin te Laar. / De Vader getuijge alleen. // [cc 1-42009 tB]

Hertjes et Joanna Baes / Patrini Henrick Baes et Geertjen Hulseners. // [cc 1-4-2009 tB]

– Hermina (Hermina) Baars:
2-4-1790: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1790 /
April 2. / Hermina Baars. / na Dinxperlo 14 dec: 1799. // [cc 14-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Baers:
19-10-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1744 / 19 octob: / baptizatus Gerhardus / Filius Hendrici Hartjes,
et Johannae baers / Levante Hendrina’ van Hassel. // [cc
1-4-2009 tB]

– I...:
– Johanna (Joanna) Baers:
5-5-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737.
/ 5 maji / Baptizatus est Bernardus / Parentes Henricus Baers et
mechtildis Alders / Patrini henricus alders et Joanna baers // [cc
1-4-2009 tB]
– Johanna (Jantjen) Baers:
1-4-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 /
1 april / baptizata est joanna / parentes Henricus Hartjes, / [^et]
jantjen baers / patrini [#fridericus garssen] et catharina haertjes.
// [cc 1-4-2009 tB]

– Johanna (Joanna) Baers:
19-5-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748
/ 19 maji / Baptizata est Joanna Sijbilla / parentes henricus holscher et eva baers / patrini Bernardus Beijer et Joanna Baers. //
[cc 1-4-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Baars:
11-8-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748
/ 11 Aug. / Baptizatus est Fridus [<Fridericus] / parent. Henricus
Hartjes et Johanna Baars / pat. Henricus Hölscher, et Margarita
Baars // [cc 1-4-2009 tB]

– Johanna (Joanna) Baes:
29-12-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1741 / 29. decem. / Baptizatus est Henricus / Parentes Henrick

– Johanna (Janna) Baars:
5-8-1750: RBS 507 (doopboek N.H. kerk Doetinchem): Jan
Kraaijenbrink, ende Janna Baars Egtel. / een dogter Laten dopen
5. Aug: [1750] / met naam Hendrikka. // [cc 1-4-2009 tB]

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

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

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 49

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 50

– Johanna (IJanien) Baers:
21-5-1757: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1757 /
den 21 maeij is ijanien baers over leeden // [cc 1-4-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Baars:
22-5-1791: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / [sc.: Maij]
22 / Hermanus Emmeriks. Z.v. wijl: Hendrik Emmeriks uijt Minkelen / en Johanna Baars. d.v. Gradus Baars. van hier. / nu beide
onder Gendringen / getrouwt 19 Jun // [cc 1-4-2009 tB]

– Johanna (Janna) Baars:
10-3-1765: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1765. / dito. [= den 10. Mert.] / Janna. / De Vader Geradus Baars,
/ De Moeder Hermina te Laar / De Vader getuijge alleen. // [cc
1-4-2009 tB]
– Johanna (Jannetje) Baars:
9-2-1784: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Jannetje Baars / woonplaats: Vianen / overleden
op 9-2-1784 // [cc 1-4-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Baars:
26-3-1785: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1785 /
Maart: 26. / Johanna Baars. // [cc 1-4-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Baars:
8-8-1788: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 8 / [ged.:] 10
Aüg / 1788: / Hermina. / d.v. Jan Epping en Grietjen Baars / [get.:]
de Vader en Johanna [<Janna] Baars. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Johanna (Janna) Baars:
27-3-1793: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 27 / [ged.:]
31 Maart / 1793: / Derk. Z.V. Harmanus Emmeriks en Janna
Baars / [get.:] de Vader en gradus Baars // [cc 1-4-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Baers:
12-10-1795: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:]
18 octob / 1795: / Harmanus. / Z.V. Harmanus Emmerks en Johanna Baers / [get.:] [Getruyd>] Grietjen Eppink geboren Baers
en Vader // [cc 1-4-2009 tB]
– Johanna (Johanna) Baars:
19-10-1795 (?): RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Den 19 october is Johanna Baars overl[e]d[en] /
[1795 zal wel het juiste jaartal zijn; 4-5-1993 tB]
– Johanna (Johanna) Baars:
1-5-1796: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1796 / Maij 1. /
Herman van Emmerik Wedwenr~ van wijl: Johanna Baars / en
Willemina Spekking d.v. Arend Spekking onder Gendringen / zijn
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op vertoont attest van drie gerigtelijke proclamatien, in onze Kerke
in den Echten staat bevestigt. / en daar van vereischt attest
uijtgegeven. // [cc 1-4-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Baars:
28-3-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 28-3-1820 No.
97. / Op heden den acht en twintigste Maart agttien honderd en
twintig, des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr
Roeland Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Andries
Zadelhof oud een en dertig Jaren, Leydekker en Jan Hubertus
Oderkerk oud een en veertig Jaren, LeydekkersKnecht wonende
beide in de langestraat / welke ons hebben verklaard, dat Johanna
Baars, moeder van eerste comparant, heden morgen om acht uren
ten huise van eerste comparant in den ouderdom van omstreeks
Zestig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens Ons is getekend. / A: Zadelhof / J.H. Oderkerk / R J Bouricius // [cc 17-42000/23-1-2006 tB]

– Johanna (Janigie) Baars:
11-3-1798: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Janigie Baars / woonplaats: Vianen / overleden op
11-3-1798 // [cc 1-4-2009 tB]
– Johanna (Hanneke) Baars:
11-5-1816: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 11-5-1816 No.
100 / Op heden den elfde Mei agttien honderd [en>] Zestien om
twaalf uren compareerden voor Ons Mr Jacob Nicolaas Van Eck
President Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aalbert Baars oud Zeven
en veertig Jaren, opperman en Berend Els oud Zestig Jaren Metzelaar beide wonende aan de Nystad / welke ons hebben verklaard
dat Hanneke Baars dochter van eerste comparant en van Catharina Timmermans den tiende dezer maand des avonds half elf uren
ten huise van eerste comparant in den ouderdom van agt Jaren is
overleden. / waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door tweede comparant benevens Ons is getekend, hebbende eerste comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / J N.
van Eck / B: Els // [cc 11-6-2001/6-9-2006 tB]
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– Johanna (Johanna) Baars:
31-12-1837 / geboren 1804 (geregistreerd in de periode 18271837; AHA-volgnr. 195), Bevolkingsregister gemeente Angerlo
(inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 31 [vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 4]
– Naam: Johanna Baars
– Geboortejaar: 1804 / Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): gehuwd
[cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
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– Johanna (Janna) Baars:
14-12-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-121854 No 122 / Heden den veertienden der maand December achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Bruens, van beroep Kuiper oud vier en veertig jaren, / en Jan Wieskamp, van beroep daglooner, oud negen en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden dat op Woensdag den dertienden der maand December
achttien honderd vier en vijftig, des nachts ten elf uren, in het huis
No. 461 in den Pol, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
een en zestig jaren is overleden Hendrik Emmerik, daglooner, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Weduwenaar van
Elsken Wisselink, en Zoon van wylen de ehelieden Hermanus Emmerik en Janna Baars. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven;
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde,
daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven,
daarin verhinderd wordende door beving der regterhand. // [cc 14-2009 tB]

vier-en-tachtig, zijn voor ons Jan Barmentloo, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Frederik Hartjes, behuwdzoon van na te melden overledene, oud veertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, en Theodorus Massup, oud zesenvijftig jaren, van beroep
Schipper, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard
dat op den vijfden Augustus dezes jaars des namiddags ten zeven
ure, in deze Gemeente is overleden Johanna Baars, oud eenenzeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Teunis Baars, en van Anna Pennings, beide in
leven arbeiders en laatst wonende in deze gemeente en weduwe
van Hendrikus Drost, / van welke verklaring wij deze Akte hebben
opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven,
na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door
den tweeden comparant, hebbende de eerste comparant verklaard
de Kunst van schrijven niet te verstaan. / P Mas Sap / J. Barmentloo. // [cc 6-9-2002/14-6-2006 tB]
– Johannes (Joannes) Baers:
21-10-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1738 / 21 october / Baptizatus est Joannes / Parentes henricus
Baers et mechtildis alders / Patrini gerardus alders et henrica alders // [cc 1-4-2009 tB]

– Johanna (Johanna) Baars:
6-8-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 6-8-1884 No 29 /
Heden den zesden Augustus des jaars een duizend acht honderd

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

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

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 55

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 56

– Johannes (Jan) Baars:
6-2-1757: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1757. / den 6. Febr: / Jan, / De Vader Geradus Baars, / de Moeder
Hermina te Laar; / getuijge Lamert Baars en Janna Catharina Gibincks. // [cc 1-4-2009 tB]

het huis No. 52 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht
jaren is overleden Johanna ten Haaf dochter van willem ten Haaf
en Aaltjen te Boekhorst / 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 den Eersten Declarant
dewijl den tweden Declarant verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / J Melchers / E B Koobessen // [cc 21-3-2002/3-6-2002 tB]

– Johannes (Yan) Boers:
25-3-1757: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1757 /
den 25 Maert is yan boers overleden // [cc 1-4-2009 tB]

– Johannes (Jan) Baars:
17-8-1819: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 17-8-1819 No 22
/ Heden den Zeventienden der maand Augustus een duizend acht
honderd en negentien, des nade middags om twee uren, zijn voor
ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart Kobessen oud Zes en veertig jaren, van beroep Eigen werk
doende – en Jan Baars oud vier en Zestig jaren van beroep
Dagloonder beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand augustus des
jaars achttien honderd en negentien, des avonds ten Zeven uren, in

– Johannes (Jan) Baars:
23-8-1819: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 23-8-1819 No 24
/ Heden den drie en twintigsten der maand augustus een duizend
acht honderd en negentien, des Voorde middags om acht uren, zijn
voor ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen
/ Jan Baars oud vier en Zestig jaren, van beroep Dagloonder – en
Willem ten Haaf oud vijf en vijftig jaren, van beroep Eigen werk
doende beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den twee en twintigsten der maand augustus des
jaars achttien honderd en negentien, des morgens ten negen uren,
in het huis No. 53 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Een veerdel Jaars jaren is overleden Bartjen Kobessen Dochter van
Engelbart Kobessen en Johanna Tuss / 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 den tweden
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– Johannes (Joannes) Baars:
2-6-1805: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Joannes Baars / woonplaats: Vianen / overleden
op 2-6-1805 // [cc 1-4-2009 tB]
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Comparant dewyl den Eersten Comparant verklaard heeft van niet
te Kunnen Schrijven. / J Melchers / W: ten Haaf // [cc 21-32002/3-6-2002 tB]

– Johannes (Jan) Baars:
30-1-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 30-1-1884 No
4. / Heden den dertigsten Januarij 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 / Jan Baars, vader van na te melden
overledene, oud Zeven en dertig jaren, van beroep Arbeider,
wonende in deze gemeente en Willem Meurkes, oud zeven en
dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente /
welke ons hebben verklaard dat op den negen en twintigsten
January dezes jaars des namiddags ten zes ure, in deze Gemeente
is overleden Bernard Baars, oud acht maanden, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Jan Baars, arbeider, en van Johanna Meurkes, zonder beroep, beide wonende in
deze gemeente, / van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na
voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door den
eersten comparant, hebbende de tweede comparant verklaard de
kunst van schrijven niet te verstaan. / Jan Baars / [krabbel:]
CMBrantsen // [cc 17-8-2001/30-6-2006 tB]

– Johannes (Jan) Baars:
9-10-1819: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 9-10-1819 No 27
/ Heden den Negenden der maand october een duizend acht honderd en negentien, des voorde middags om tien uren, zijn voor ons
Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Jan
Baars oud vijf en Zestig jaren, van beroep Dagloonder – en Willem ten Haaf oud vijf en vijftig jaren, van beroep Eigenwerk
doende beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
vreklaard, (!) dat op den Negenden der maand october des jaars
achttien honderd en negentien, des nachts ten Een uren, in het huis
No. 52½ binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en
veertig jaren is overleden Engelbert Kobessen Eheman van
Johanna Tuss / 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 den twede getuige dewijl den
Eerste getuige verklaard heeft van niet te Kunnen Schrijven / J
Melchers / W ten haaf // [cc 21-3-2002/4-6-2002 tB]
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– Johannes (Jan) Baars:
11-8-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 11-8-1884 No
30. / Heden den elfden Augustus des jaars een duizend acht
honderd vier-en-tachtig, zijn voor ons Jan Barmentloo, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo,
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verschenen / Hendrik Bunten, vader van na te melden overledene,
oud vierenveertig jaren, van beroep Schoenmaker, wonende in deze gemeente en Jan Baars, oud Zevenendertig jaren, van beroep
arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard
dat op den negenden Augustus dezes jaars des namiddags ten acht
ure, in deze Gemeente is overleden Hendrik Bunten, oud dertien
jaren, schoenmaker, geboren en wonende in deze gemeente, Zoon
van Hendrik Bunten, schoenmaker, en van Maatje Maters, zonder
beroep, beide wonende in deze gemeente, / 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. / H Bunte / Jan Baars / J.
Barmentloo. // [cc 6-9-2002/12-6-2006 tB]

De Moeder Hermina te Laar. / Getuijge Hendris HuijsVrouw van
Berent te Kolf. // [cc 1-4-2009 tB]

– Johannes Hendricus (Joannes Henricus) Baars:
28-12-1951: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 750]:
[geb./ged.] 22/22-8-1918: Theodora Maria Hermina / Parentes:
Hermanus Henricus Pruys et Theodora Maria Jansen (Groot
Azewijn) / Patrini: Hermanus Henricus Pruys et Theodora Maria
Gieling / Observ.: Confirmata 1930 / Matrimonium contraxit in
ecclesia St. Matthaei de Azewijn cum Joanne Henrico Baars die
28 dec. 1951 // [cc 1-4-2009 tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Baars:
13-12-1779: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1779 /
Den 13 Desembr is Jan Willem Baars overleden // [cc 1-4-2009
tB]
– K...:
– Lambertus (Lambertus) Baars:
13-10-1711: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 13-10-1711 / Baptizatus est gerhardus / filius Casparis
banning et Mechtildis Lamers. / Susceptores Lambertus Baars et
Margaretha Alers. // [cc 1-4-2009 tB]
– Lambertus (Laemert) Baers:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr. 143:) /
[in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Laemert
Baers / Twee koeijen eñ Een winter / getuijg[en] Jan Stael eñ
Bernt Messinck / [summa:] 1-4-: // [cc 1-4-2009 tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Baars:
21-12-1760: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1760. / den 21. Dec: / Jan Willem. / De Vader Geradus Baars, /
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– Lambertus (Lamert) Baars:
7-8-1749: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1749. / den 7.
Aug: / Lamert Baars zoon van Tonnis baars uijt Gendringen / en
Eeultjen Buvincks, wedewe van Wessel Ringeling uijt Zilwolde. /
dese zijn den 24 Aug: met attest na Zilwolde versonden. // [cc
1-4-2009 tB]

– Margaretha (Grittje) Baars:
10-9-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / den
10. Sep: / Johannes Broens, weduwenaer van wijlen Jantje Huntincks uijt Our onder Gendringen / en Grittje Baars, Dogter van
Tonnis Baars van de Poll onder Gendringen. / dese zijn den 1 Oct:
hier gecopuleert // [cc 1-4-2009 tB]

– Lambertus (Lamert) Baars:
6-2-1757: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1757. / den 6. Febr: / Jan, / De Vader Geradus Baars, / de Moeder
Hermina te Laar; / getuijge Lamert Baars en Janna Catharina
Gibincks. // [cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (Gritje) Baars:
3-11-1754: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno
1754. / dito. [= den 3. Nov:] / Gritje. / De Vader Geradus Baars, /
De Moeder Hermina te Laer. / De Getuijge Hendriske te Laer. //
[cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (Margareta) Baarss:
9-3-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Annus
1745. / 9 Martii / Bap. Hendricus / Fil: Hendrici Hölscher [et]
Evae Baarss; / Joê Hôlscher [et] Margareta’ Baarss lev: // [cc
1-4-2009 tB]

– Margaretha (Grietje) Baars:
4-5-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 /
4 Maji / Baptizatus est wilhelmus / Parentes Joannes Bruns et
grietje Baars / Patrini Henricus Baars et Eva Baars // [cc 1-4-2009
tB]

– Margaretha (Margarita) Baars:
11-8-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748
/ 11 Aug. / Baptizatus est Fridus [<Fridericus] / parent. Henricus
Hartjes et Johanna Baars / pat. Henricus Hölscher, et Margarita
Baars // [cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (Grietjen) Baars:
13-4-1775: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1775 /
13 April / Grietjen Baars. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Margaretha (Grietjen) Baars:
19-1-1777: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1777 / Jan. 19. /
Jan Epping Z.v. Arend Epping / en Grietjen Baars. d.v. Gradus
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Baars / beide onder Gendringen. / getrouwt alhier Feb 9 // [cc 1-42009 tB]

na Baers / [get.:] [Getruyd>] Grietjen Eppink geboren Baers en
Vader // [cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (Margrita) Baers:
20-11-1782: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 20 / [ged.:]
24 Nov / 1782 / Aleijda / D.V. [<Z.V.] Jan Ebbing en Margrita
Baers / [get.:] de Vader // [cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (Grietjen) Baars:
8-8-1788: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 8 / [ged.:] 10
Aüg / 1788: / Hermina. / d.v. Jan Epping en Grietjen Baars /
[get.:] de Vader en Johanna [<Janna] Baars. // [cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (Margaretha) Baars:
31-10-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 31-10-1818
No 34 / Heden den Een en dertigsten der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voor middags om elf uren, zijn
voor ons Mr frederik Willem Jacob de Haes, Schout, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Seinhorst, landbouwer, oud Negen
en twintig jaren en Jan Kaalberg, landbouwer oud Zes en dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Zaturdag den een en dertigste dezer des morgens
ten een uren in het huis No. 272. onder dit Schoutambt, in den
ouderdom van twee en zestig jaren is overleden Jan Ebbink, Dagloner, geboren in het ambt Wisch, Eheman van Margaretha
Baars, en Zoon van wijlen Arend Ebbink en Enneken Zemmeling,
Zynde woonachtig onder Gendringen / Ons [:er staat voorgedrukt:
O ons] van de waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is
daarvan deze akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend. / met de comparanten. // [cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (Grietjen) Baers:
12-10-1795: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:]
18 octob / 1795: / Harmanus. / Z.V. Harmanus Emmerks en Johan-

– Margaretha (Grietjen) Baars:
24-4-1820: Overlijdensregister gemeente Netterden, 24-4-1820 No
8 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den vier en twintigsten der
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– Margaretha (Grietjen) Baars:
18-6-1784: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1784 /
Den 18 Juny [^is] Grietjen Baars overl[eden] // [cc 1-4-2009 tB]
– Margaretha (Grietjen) Baars:
27-11-1785: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Nov 27 /
[ged.:] Des= 4 / 1785: / Enneken [<Ennek] / D.V. Jan Epping [en]
Grietjen Baars. / [get.:] Willemina te Boekhorst gebor[en] Epping
[en] de Vader // [cc 1-4-2009 tB]
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maand april des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van
Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Gerrit Koldewij Landbouwer oud Veertig jaren, en Derk Welsink Landbouwer oud veertig jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden,
dat op Zondag, den drie en Twintigsten der maand April des
namiddags ten vier uren, in het huis No. 284 in wieken onder dit
Ambt is overleeden in den ouderdom van negen en vijftig Jaren
Gerhardus Johannes Bruens Stroodekker eheman van Johanna
Heijman, woonachtig in dit ambt, geboren in de Gemeente Gendringen, uit het huwelijk van wijlen Johannes Bruens, en Grietjen
Baars, beide in de Gemeente Gendringen overleeden. / Ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan akte opgemaakt, die in de beide daartoe bestemde
registers overgeschreven, en na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend is. / met de Comparanten. // [cc 1-4-2009 tB]

Aalders Landbouwer oud zes en zeventig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op
Woensdag den vier en twintigsten der maand January achttien
honderd een en twintig des morgens ten vyf uren, in het huis No.
150 in Our binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en
dertig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Maria Ebbink
Ehevrouw van Berend Stratekort en Dochter van wylen Jan Ebbink
en deszelfs nog levende weduwe Geertruid Baars / En mij van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
mij is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant verklarende den laatstgemelden Comparant daartoe aangezocht van
niet te Kunnen Schryven. // [cc 1-4-2009 tB]

– Margaretha (?!) (Geertruid) Baars:
24-1-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief
Arnhem], 24-1-1821 No 5 / Heden den vier en twintigsten der
maand January een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes
Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen
Derk Overgoor Landbouwer oud acht en veertig jaren, en Hendrik

– Margaretha (Grietjen) Baars:
30-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief
Arnhem], 30-3-1821 No 21. / Heden den dertigsten der maand
Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout
en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Jannes Kok
Klompenmaker oud twee en veertig jaren, en Arend Drievers
Landbouwer oud acht en veertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den
negen en twintigsten der maand Maart achttien honderd een en
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twintig des avonds ten vyf uren, in het huis No. 150 in Our binnen
dit Schoutambt, in den ouderdom van zes en zestig [<?] Jaren is
overleden. [lees: overleden:] Grietjen Baars weduwe van Jan Ebbers en dochter van wylen Gradus Baars en Willemina Kolenbrander / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. / nadat de Comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden van niet te Kunnen
Schryven / de overhaling van de woorden “zes en zestig” wordt bij
ondertekening dezer goedgekeurd. // [cc 1-4-2009 tB]

Mathilda. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Martinus Willem van de
Wedden, oud zes en veertig jaren, van beroep secretariebeambte,
en Bernardus Johannes Gunsing, oud dertig jaren, van beroep
gemeentebode, beiden wonende in deze Gemeente, en na
voorlezing onderteekend met de aangeefster en de getuigen. / [met
potlood in de marge:] Overleden 5 [of 15? 25?] December 1893. //
[cc 1-4-2009 tB]

– Maria (Marijtje) Baas:
4-12-1893: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-12-1893 No 229.
/ Heden den vierden December achttien honderd drie-en-negentig,
is voor Ons Edmund Carel Hendrik van Ditzhuijzen, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh,
Provincie Gelderland, verschenen: Marijtje Kramer, geboren
Baas, zijnde bij de geboorte van het in deze akte vermelde kind
tegenwoordig geweest, oud twee en dertig jaren, van beroep
vroedvrouw, wonende in deze Gemeente, die verklaarde dat
Willemina Johanna Kniest, zonder beroep, ongehuwd, wonende in
deze gemeente, op den eersten December dezes jaars des morgens
ten Zeven uren, ten huize van de bevallene te ’s-Heerenberg
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het
vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Anna
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– Maria (Maria) Baars:
22-5-1942: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1126]:
[geb./ged.] 22/22-5-1942: Maria Andrea / Parentes: Wilhus Johus
Jacobus de Lange en Aleida Henrica Kok (Azewijn) / Patrini: Andraeus de Lange et Maria Baars (Etten) / Observ.: Confirmata
27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Johanne Gregorio Maria
Hondtong in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 13 Aug. 1965 //
[cc 1-4-2009 tB]
– Maria L.B. (Maria L.B.) Baars:
31-3-1970: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1107]:
[geb./ged.] 14/14-7-1941: Wilhelmus Antonius Maria / Parentes:
Gerardus Wilhelmus Kock et Theodora Henrica van Niersen (Azewijn) / Patrini: Antonius Kock (Zeddam) et Maria van Hal-van
Niersen (Ulft) / Observ.: Confirmatus 27-7-1950 / Matrimonium
Braamt 31-3-1970 cum Maria L.B. Baars // [cc 1-4-2009 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 69

J.H.G. te Boekhorst – BAARS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 70

– N.N. Baars:
30-1-1808: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Januar 30 /
[ged.:] Febru 7 / 1808 / [Harmen>] Harman / zoon [van] arnoldes
veerbeek en Alyda [tünnesen>] tönnesen / [get.] de vader en Getruyd [Tunnessen en antjn>] Tunnesen en Antjn baars Geboren
Grotenhuis // [cc 1-4-2009 tB]

door ons benevens door de comparanten. / P Baars / J P Hendriks /
J. Barmentloo. // [cc 6-9-2002/15-6-2006 tB]

– O...:
– Petrus Bernardus (Peter Bernardus) Baars:
30-7-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 30-7-1884 No
27. / Heden den dertigsten Julij des jaars een duizend acht honderd
vier-en-tachtig, zijn voor ons Jan Barmentloo, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo,
verschenen / Peter Bernardus Baars, oud negenendertig jaren,
van beroep Metselaar, wonende in deze gemeente en Jan Peter
Hendriks oud vyfenzeventig jaren, van beroep arbeider, wonende
in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den Zeven
en twintigsten July dezes jaars des namiddags ten acht ure, in deze
Gemeente [#is overleden] Reintje Willemsen, zonder beroep, Echtgenoote van Everhardus Span, arbeider, wonende in deze gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht hetwelk als levenloos wordt aangegeven, / van welke verklaring wij
deze Akte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden
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– Petrus Bernardus (Peter Bernardus) Baars:
31-7-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 31-7-1884 No
28. / Heden den een en dertigsten Julij des jaars een duizend acht
honderd vier-en-tachtig, zijn voor ons Jan Barmentloo, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo,
verschenen / Peter Bernardus Baars, oud negen en dertig jaren,
van beroep metselaar, wonende in deze gemeente en Jan Peter
Hendriks, oud vijfenzeventig jaren, van beroep arbeider, wonende
in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den eenendertigsten Julij dezes jaars des voormiddags ten een ure, in deze
Gemeente is overleden Reintje Willemsen, oud tweeendertig jaren,
zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, dochter van
Ariën Willemsen, in leven arbeider, en van Hendrika van Geijn, in
leven zonder beroep, beide laatst wonende in deze gemeente en
Echtgenoote van Everhardus Span, / 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. / P Baars / J P Hendriks / J. Barmentloo. // [cc 6-9-2002/15-6-2006 tB]
– Q... / – R...:
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– Suzanna (Sussanna) Baas:
26-8-1799: Overlijdensregister gemeente Cadzand, maandag 26-81799 (gemeentearchief van Oostburg), ongenummerde akte nr. 22:
/ Heden den Neegenden fructidor Zeevende Jaar der Fransche
Republiek, des [#morgens] Nademiddags om Drie uuren, voor my
Adriaan Bartolomeus Weijgandt Adjoindt Agent Municipaal der
Commune van Cadzand verkoozen volgens de Wet van den negentienden Vendemiaire vierde Jaar tot het stellen der Acten geschikt
om te bewyzen de Geboorten, Huwelyken en Overlyden der Burgers, zyn gecompareerd in het Huys der Commune / Johannes Du
Bois Arbyder oud Dertig jaaren, woonachtig binnen de gezeyde
Commune van Cadzand, / en Janna visser chirurgynsvrouwe oud
vijfentwintig jaaren, woonagtig Binnen de gezeyde Commune
Cadzand / den eersten Vader van den overledene / den tweeden
een Kennisse van Jacobus De Bois oud veertien dagen [#jaaren],
woonende ter gezeyde Municipaliteyt van Cadzand, Zoon van Johannes Du Bois en Sussanna Baas / welken Johannes Du Bois en
Janna visser my verklaard hebben dat den gezeyden Jacobus Du
Bois ten Drie uuren des Namiddags overleden is in zyne wooning,
staande in deze Commune; ingevolge deze declaratie, heb ik my
seffens begeven ter zelver woonplaats; hebbe my verzekert van het
Overlyden van de gemelde Jacobus Du bois, en er de
tegenwoordige Acte van opgesteld, die Johannes du bois en Janna
Visser benevens my onderteekend hebben. / Gedaan in het Huys
der Commune van Cadzand den dag, maand en jaar als hier boven.

/ Johannis Du Bois / joanna visser / A:B:Weijgandt Adjoindt agent
Municipal. // [cc 1-4-2009 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Baars:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
167), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 29
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 8]
– Naam: Theodorus Baars
– Geboortejaar: –
– Beroep: arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
– Theodorus (Theodorus) Baars:
31-12-1837 / geboren 1806 (geregistreerd in de periode 18271837; AHA-volgnr. 194), Bevolkingsregister gemeente Angerlo
(inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 31 [vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 3]
– Naam: Theodorus Baars
– Geboortejaar: 1806
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken
[cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Baars:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
1325), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 36
– Aantal gezinsleden: 11 + 8 [dit is nr. 11]
– Naam: [met potlood:] Theodorus Baars
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood:] Verblyf prima
Mei [daaroverheen met inkt:] idem [= vertrokken] / [daaronder
met potlood:] 10 [Zielen]
[cc 5-3-2004/24-4-2004 tB]

– Wilhelmus (Wilhelmus) Boers:
18-5-1803: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1803. /
18va maji / baptizatus est Henricus / p: Bartholomaeus Borkus / m.
Dorothaea Van Dillen. / Suscept: Wilhelmus Boers. Hendrina
Overkamp. // [cc 1-4-2009 tB]

– U... / – V...:
– Wilhelmus (Willem) Baars:
17-2-1704: RBS 270 (Zeddam): 1704 / Den 17 Febr. / Willem
Baars, j.m. in Lengel, / en Jenneken Feikens, d. in Stokkum. // [cc
1-4-2009 tB]

– Wilhelmus Hendricus (Wilhelmus Hendricus) Baars:
1-5-1946: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 613]:
[geb./ged.] 1/1-7-1909: Bernardina Wilhelmina Maria / Parentes:
Lambertus Wissink et Maria Wilha Jansen (Groot Azewijn) / Patrini: Hendricus Wilhs Jansen (’s Heerenberg) et Berendina Maria
Ebbers (Wijnbergen) / Observ.: Confirmata in 1920 / Matrimonium contraxit cum Wilho Hendro Baars 1-5-1946, in ecclesia H.
Matthaei, Azewijn // [cc 1-4-2009 tB]
– X... / – Y... / – Z...:

***

– Wilhelmus (Willem) Baers:
28-8-1731: RBS 270 (Zeddam): 1731 / Den 28 Dito [= aug.] /
getrout Garrit Baers S: van wijlen Willem Baers uijt Lengel / met
Dersken Van Hal D: van wijlen Frerik van Hal onder Gendringen /
sij op attestatie van de WelE. Heer A: Staering V.D.M. te Gendringen. // [cc 1-4-2009 tB]
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Overzicht van alle AHA-publicaties

– 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.) (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
– Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
– Kok (ook Kock e.d.) (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
– Konink (ook Keuning e.d.) (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.) (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)
– Loor (ook Lohr e.d.) (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
– Maandag (familiedossier) (G)
– Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
– Mentjot (familiedossier) (G)
– Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Nakken (familiedossier) (G)

A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
– Baars (ook Baers e.d.) (G)
– Barink (ook Baarink e.d.) (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh: Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh: Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
– Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
– Brus (ook Brusse e.d.) (G)
– Cent (ook Senten e.d.) (G)
– Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
– Dillen (ook van Dillen, van Dielen e.d.) (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.) (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
– Etten: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)
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– Netterden: Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Netterden: Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
– Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
– Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
– Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
– Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
– Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
– Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
– Registre Civique van de gemeente Gendringen (1811) (G)
– Registre Civique van de gemeente Netterden (1813) (G)
– Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
– Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
– Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
– Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
– Schut (ook Schutte e.d.) (G)
– Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
– Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
– Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
– Starink (ook Staring e.d.) (G)
– Temmink (ook Temming e.d.) (G)
– Terink (ook Teering e.d.) (G)
– Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
– Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
– Vels (ook Fels e.d.) (G)
– Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
– Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
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– Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
– Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
– Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
– Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
(31 mei 2009 tB)
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