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ACHTERHOF
(ook ACHTERHOFF, AGTERHOF, ECHTERHOF, EGTEROP e.d.)
Onderstaande documentatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
digitale verzameling afschriften van allerlei oude teksten. De meeste gegevens zijn bruikbaar voor
genealogisch onderzoek, maar sommige documenten kunnen ook andere informatie bevatten.
Dit is de eerste editie van de kleine collectie Achterhof (AHA-uitgave 176-1). De afschriften
zijn met behulp van gestandaardiseerde namen alfabetisch-chronologisch geordend. AHA-volgnummers geven de plaats van de tekst in het origineel aan. Een overzicht van alle publicaties van
ondergetekende is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
In deze serie verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via de
homepage van deze website, rechtsonder in de laatste kolom, onder het kopje Algemeen Historisch Archief (sub AHAfamiliedossiers) of onder sommige plaatsnamen in de eerste kolom. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening
met eventuele spellingvarianten.
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Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:
– A…:
– Adolphus (Adolph) Echterhof:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1547),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 240:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 187
– Aantal bewoners: 22 (dit is nr. 13)
– Naam: Adolph Echterhof
– Geboortedatum: den 24. Febr. 1801
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: 7. Mey 1826.
– Vertrokken of overleden: No 9. Dk Roemer Vertrokken naar het ouderlyke huis. / No 10 Jan
Hijman vertr naar Emmerik / No 11 Sophia Ditters vert naar Sub N[o] 572. / No 12. Willemina
Vieberink vertrokken na Sub No 242 / 13 Echterhof Adolf mei 1827 vert naar het Pruissische / 14
vert 1828 mei – / 15. vert & gehuwd / 16 vert naar Zeddam / 17 vert naar Sub No [niet ingevuld] /
19 id~ naar Sub [niet ingevuld]
[cc 10-6-2004/30-8-2004 tB]
– Aleida (Alyda) Egterop:
8-3-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 372): 8. Martii [1816.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Petrus / filius legitimus Bernardi Span, et Mariae Hoevel Conj: / Suscepêre Berend Blümer, et Alijda Egterop. //
[cc 7-6-2007/30-6-2008 tB]
– Aleida (Aleida) Agterhof:
7-5-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 836): [sub «1823 baptizati
sunt»] 7 Maji / Aleida / F:leg: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Jan Hendrik
Kniest, et Willemina Rutjes Susc: // [cc 26-10-2007/30-1-2008 tB]
– Aleida (Aleida) Agterhof:
14-7-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 911): [sub «1824 baptizati
sunt»] 14 Julii / Aleida / F:l: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Willem
Kniest et Willemina Agterhof Susc: // [cc 31-10-2007/11-1-2008 tB]
– Aleida (Aleida) Agterhof:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 366),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 48:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 48
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 4)
– Naam: Aleida [Agterhof]
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– Geboortedatum: 9 Juny 1824
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 15-4-2004/16-6-2004 tB]
– Aleida (Alijda) Agterhof:
8-9-1857: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-9-1857 No 108 / Heden den achtsten der
maand September achttien honderd zeven en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bosman van beroep daglooner oud drie en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Alijda Agterhof Zijne huisvrouw op dingsdag
den achtsten der maand September achttien honderd zeven en vijftig, des nachts ten drie uren, ten
huize van hem Comparant, in Gendringen No 16 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind,
van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Maria / Waarvan wij deze
Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Bernadus Nakken van beroep Kuiper oud een en Veertig jaren, en Gradus Jacobus van Roden van beroep Nachtwaker oud
Zes en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen, hebbende de Comparant daartoe aangezocht Zijnde verklaard niet te kunnen Schryven als
zulks niet geleerd hebbende. / J B Nakken / G J van Roden / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– B... / G...: nog geen gegevens.
– Helena (Helena) Egterhof:
18-8-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 784): 1822 Baptizati sunt 18
Aug: / Hendrina / F: l: Bernardi Span et Maria Heuvel Parent: / Bernardus visser et Helena Egterhof Susc: // [cc 25-10-2007/13-2-2008 tB]
– Hendricus (Henricus) Agterhof:
24-10-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 24-10-1818 No. 10 / Heden den vier en twintigste der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags 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 Henricus Agterhof, boereKnecht oud
twee en twintig jaren geboren onder Rees en woonachtig in dit ambt, meerderjarige zoon van Joannes Agterhof, dagloner en diens Ehevrouw Alyda Sakkers, wonende onder Rees Koningryk
Pruissen ten eenere; – en Gerarda Catharina Kniest, dienstmeid oud drie en twintig Jaren geboren
te Gendringen en woonachtig in dit schoutambt meerderjarige dochter van wylen Jan Kniest, en
van de nog levende Hendrica Gielink hertrouwd aan Jacobus te Leuk, timmerman, wonende te
Gendringen ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid [#van] en met toestemming van de
ouders des bruidegoms en de moeder der bruid in teegenwoordigheid van Jacobus te Leuk, timmerman, oud acht en vyftig jaren schoonvader der bruid, Bernardus Immink zonder beroep oud
vyf en vyftig jaren, Bernardus Nakken [handtekening: J B Nakken] kuiper oud een en veertig jaren, en Hendrik Romp tapper oud acht en vyftig jaren, alle wonende te Gendringen door partijen
als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
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verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. het doopattest van den bruidegom / 3. het doopattest der bruid / 4 het doodattest van derzelver vader / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der echtgenoten, waarna
wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te
nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet verklaard, dat Henricus Agterhof en Gerarda Catharina Kniest, door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al het welk wij deze
acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen nadat partyen en derzelver ouders, daartoe
aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Agterhof:
22-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 727): [1821.] / 22. 10bris /
Baptizatus est Elias / f: leg: Jo~is Henrici Kniest, et Jo~ae Margarithae Te Kaat Conj: / Susc:
Henricus Agterhof, et Berndina Te Kaat. // [cc 14-9-2007/25-2-2008 tB]
– Hendricus (Henricus) Agterhof:
13-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 738): [1822.] / 13 Jan: /
B~ptus: Theodorus / F: Leg: Henrici Agterhof et Gerardae Kniest Par: / Joannes Agterhof et
Henrica Gieling Susc: // [cc 25-10-2007/23-2-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Agterhof:
18-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1822 No 10. / Heden den Achttienden
der maand Januarij een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Bernadus Immink Zonder beroep oud acht en vyftig Jaren, en Frits Scholten Metzelaar oud acht en dertig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrydag den achttienden der maand Januarij achttien honderd twee en twintig des nachts ten Een uren, in het huis
No. 54 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van vijf dagen is overleden. Theodorus Agterhof zoon van Hendrik Agterhof dagloner en Grada Kniest aldaar woonachtig / 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 de Comparanten / B: Immink / F Scholten / JRBoeveld
// [cc 29-9-2001/25-8-2002 tB]
– Hendricus (Henricus) Agterhof:
11-10-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 793): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»] 11 Octob: / Berdina / F: leg: Wilhelmi Kniest et Wilhelminae Rutjes Par: / Henricus
Agterhof et Aleida Overmaat Susc: // [cc 25-10-2007/9-2-2008 tB]
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– Hendricus (Henricus) Agterhof:
7-5-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 836): [sub «1823 baptizati
sunt»] 7 Maji / Aleida / F:leg: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Jan Hendrik
Kniest, et Willemina Rutjes Susc: // [cc 26-10-2007/30-1-2008 tB]
– Hendricus (Henricus) Agterhof:
14-7-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 911): [sub «1824 baptizati
sunt»] 14 Julii / Aleida / F:l: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Willem
Kniest et Willemina Agterhof Susc: // [cc 31-10-2007/11-1-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Agterhof:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 363),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 48:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 48
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Agterhof
– Geboortedatum: 9 Decemb 1795
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 15-4-2004/16-6-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Agterhof:
10-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-2-1830 No 21 / Heden den Tienden der
maand Februarij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten half twaalf uren, zijn voor
ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de
marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Agterhof, dagloner oud
Vier en Dertig jaren, en Willem Oostendorp dagloner oud acht en Dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Woensdag den tienden der maand
February een duizend acht honderd dertig, des morgens ten drie uren, in het huis No. 50 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar is overleden. Hendrikus Friezen,
Zonder beroep,geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Gerardus Vriezen en
van wijlen diens huisvrouw Johanna Roeterink, de vader van beroep voerman en in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / nadat de Comparanten daartoe door
ons aangezocht Zynde verklaard hadden niet te Kunnen Schryven / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Agterhof:
5-2-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-2-1831 No 12. / Heden den Vyfden der
maand february één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor
ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Robben, Dagloner [hiernaast
met potlood in de marge: Pannerden] oud Zesenveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Sebilla Elzenpas Zyne huisvrouw oud twee en dertig jaren, op Donderdag
den derden der maand february een duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien
uren, ten huize van hem Comparant in Oer binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van
het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Harmanus / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Agterhof, Dagloner oud Vyfendertig jaren,
en en (!) Christiaan Kok, Dagloner oud Zesenveertig jaren, beide wonende in deze Gemeente,
waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing
door ons is onderteekend. met den Comparant, na dat de Getuigen door ons aangezogt zynde om
te tekeenen Verklaarden niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Achterhoff:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, "artikelnummer" + eigenaar volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven als: "Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het
cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen"):
Artikel [4>] 5. Hendrik Achterhoff // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Agterhof:
6-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-3-1843 No 13 / Heden den Zesden der
maand Maart achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Hendrik Agterhof, van beroep daglooner oud achtenveertig jaren, en
Johan Hendrik Schadron van beroep daglooner oud Zeven en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vyfden der maand Maart achttien honderd drie en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 106 in Gendringen, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken is overleden Theodorus Jansen, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Gerrit Jansen Kleermaker, en van
Ida Buenk, ehelieden in deze Gemeente woonachtig / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend nadat de Comparanten, daartoe door ons aangezocht Zynde,
verklaard hadden niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Agterhof:
15-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1875 No. 9. / Heden den Vyftienden
der maand January achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hermanus Venhorst van beroep Tuinman oud veertig jaren, en Theodorus Tempels van beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Veertienden der maand January achttien honderd vijf en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk B No. 102 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en zeventig Jaren en acht maanden Gerarda Catharina Kniest, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – ACHTERHOF (nr. 176-1 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 7

noote van Hendrikus Agterhof, Arbeider wonende in deze gemeente, dochter van wylen de
echtelieden Jan Kniest en Hendrica Gielink / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Hermanus (Hendrik Herman) Agterhof:
9-8-1951: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1951 / 9 Augustus / Hendrik Herman Agterhof
[en] Johanna Wilhelmina Schrijver // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Jenneken) Agterhof:
4-6-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-6-1833 No 39 / Heden den Vierden der
maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Derk Huieskens, nachtwaker oud Vier
en tachtig jaren, en Thomas Evers, Schoemaker oud Vijf en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden dingsdag den Vierden der maand Juny
een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten acht uren, in het huis No. 92 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren is overleden Jannes
Buunk, Zonder beroep, geboren te Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar van wijlen Aaltjen Eggink, en Zoon [van] Berend Buunk en Jenneken Agterhof / 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. / j d huieskens / T Evers / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Agterhof:
24-10-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 24-10-1818 No. 10 / Heden den vier en twintigste der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags 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 Henricus Agterhof, boereKnecht oud
twee en twintig jaren geboren onder Rees en woonachtig in dit ambt, meerderjarige zoon van
Joannes Agterhof, dagloner en diens Ehevrouw Alyda Sakkers, wonende onder Rees Koningryk
Pruissen ten eenere; – en Gerarda Catharina Kniest, dienstmeid oud drie en twintig Jaren geboren
te Gendringen en woonachtig in dit schoutambt meerderjarige dochter van wylen Jan Kniest, en
van de nog levende Hendrica Gielink hertrouwd aan Jacobus te Leuk, timmerman, wonende te
Gendringen ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid [#van] en met toestemming van de
ouders des bruidegoms en de moeder der bruid in teegenwoordigheid van Jacobus te Leuk, timmerman, oud acht en vyftig jaren schoonvader der bruid, Bernardus Immink zonder beroep oud
vyf en vyftig jaren, Bernardus Nakken [handtekening: J B Nakken] kuiper oud een en veertig
jaren, en Hendrik Romp tapper oud acht en vyftig jaren, alle wonende te Gendringen door partijen
als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de
bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. het doopattest van den bruidegom / 3. het doopattest der bruid / 4 het doodattest van derzelver vader / Voorts het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der echtgenoten,
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waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet verklaard, dat Henricus Agterhof en Gerarda Catharina Kniest, door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al het welk wij
deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve,
na voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen nadat partyen en derzelver ouders, daartoe
aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Agterhof:
13-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 738): [1822.] / 13 Jan: /
B~ptus: Theodorus / F: Leg: Henrici Agterhof et Gerardae Kniest Par: / Joannes Agterhof et
Henrica Gieling Susc: // [cc 25-10-2007/23-2-2008 tB]
– Johannes (Johannes) Agterhof:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 365),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 48:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 48
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Johannes [Agterhof]
– Geboortedatum: 3 July 1819
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 15-4-2004/16-6-2004 tB]
– Johannes (Johannes) Agterhof:
16-1-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1836 No 5. / Heden den Zestienden
der maand January een duizend acht honderd zes en dertig des voormiddags om tien uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Agterhof Linnenwever oud Zeven en dertig jaren, en Steven Jansen, Klompenmaker oud Veertig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den veertienden der
maand January een duizend acht honderd zes en dertig des namiddags ten drie uren, in het huis
No. 367 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zes en Vijftig Jaren is overleden Evert Baten, Linnenwever, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar
van wijlen Hendrina Tigcheloven en Zoon van wijlen de Ehelieden Engelbart Baten en Enneken
Mulder. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Agterhof:
28-3-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-3-1838 No 35 / Heden den acht en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om elf uren, is
voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Berend Willem te Kamp KleermaDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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ker oud veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrica Ebbers
zyne huisvrouw oud veertig jaren, op Dingsdag den Zeven en twintigsten der maand Maart een
duizend acht honderd acht en dertig, des morgens ten vyf uren ten huize van hem Comparant in
Klein Bredenbroek binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht,
waaraan de voornaam is gegeven van Aleida / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Hendrik Hengeveld, Linnenwever oud negen en vyftig jaren, en Johannes
Agterhof, Linnenwever oud negen en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, waarna
dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– K... / – S...: nog geen gegevens.
– Theodorus (Theodorus) Agterhof:
13-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 738): [1822.] / 13 Jan: /
B~ptus: Theodorus / F: Leg: Henrici Agterhof et Gerardae Kniest Par: / Joannes Agterhof et
Henrica Gieling Susc: // [cc 25-10-2007/23-2-2008 tB]
– Theodorus (Theodorus) Agterhof:
18-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1822 No 10. / Heden den Achttienden
der maand Januarij een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Bernadus Immink Zonder beroep oud acht en vyftig Jaren, en Frits Scholten Metzelaar oud acht en dertig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrydag den achttienden der maand Januarij achttien honderd twee en twintig des nachts ten Een uren, in het huis
No. 54 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van vijf dagen is overleden. Theodorus Agterhof zoon van Hendrik Agterhof dagloner en Grada Kniest aldaar woonachtig / 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 de Comparanten / B: Immink / F Scholten / JRBoeveld // [cc
29-9-2001/25-8-2002 tB]
– U... / – V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmina (Willemina) Agterhof:
14-7-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 911): [sub «1824 baptizati
sunt»] 14 Julii / Aleida / F:l: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Willem Kniest
et Willemina Agterhof Susc: // [cc 31-10-2007/11-1-2008 tB]
– X... / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 14 januari 2011 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), versie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), versie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), versie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), versie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), versie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), versie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), versie 141-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Ansink (ook Antzing e.d.), versie 94-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), versie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), versie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), versie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), versie 42-2 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), versie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), versie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), versie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), versie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), versie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), versie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), versie 160-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), versie 117-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), versie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), versie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), versie 54-1 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), versie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), versie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), versie 120-1 (G)
– Brus (ook Brussen e.d.), versie 19-2 (G)
– Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), versie 136-1 (G)
– Bulten (ook Bolten e.d.), versie 128-1 (G)
– Bussink (ook Beusink e.d.), versie 148-1 (G)
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Cent (ook Senten e.d.), versie 50-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , versie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), versie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), versie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), versie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), versie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), versie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), versie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), versie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), versie 49-1 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), versie 78-1 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), versie 161-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), versie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), versie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), versie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), versie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), versie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), versie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), versie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), versie 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), versie 25-2 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), versie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), versie 47-1 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), versie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), versie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), versie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), versie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), versie 173-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), versie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), versie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), versie 151-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), versie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.), versie 84-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), versie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), versie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), versie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), versie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), versie 103-1 (G)
–
–
–
–
–
–
–
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Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), versie 134-1 (G)
Hulshof (ook Hulshoff e.d.), versie 158-1 (G)
Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jansen te Drempt (periode 1772-1873), versie 165-1 (G)
Jolink (ook Joolink e.d.), versie 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), versie 79-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), versie 59-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), versie 109-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), versie 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), versie 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), versie 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), versie 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), versie 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), versie 30-2 (G)
Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), versie 157-1 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), versie 41-2 (G)
Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), versie 67-2 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), versie 83-1 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), versie 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), versie 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), versie 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), versie 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), versie 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), versie 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), versie 58-1 (G)
Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), versie 168 (G)
Maandag (familiedossier), versie 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), versie 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), versie 139-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), versie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), versie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), versie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), versie 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), versie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), versie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), versie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), versie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), versie 169-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), versie 51-1 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), versie 69-2 (G)
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Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), versie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), versie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), versie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), versie 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), versie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), versie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), versie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), versie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), versie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), versie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), versie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), versie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), versie 123-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), versie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), versie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), versie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), versie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), versie 81-1 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), versie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), versie 163-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), versie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), versie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), versie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), versie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), versie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), versie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), versie 115-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), versie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), versie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), versie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), versie 171-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), versie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), versie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), versie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), versie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), versie 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), versie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), versie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), versie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), versie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), versie 110-1 (G)
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te Welscher (ook Welsker e.d.), versie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), versie 99-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), versie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), versie 161-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), versie 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), versie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), versie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), versie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), versie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), versie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), versie 15-2 (G)

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