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NAKKEN
( ook NACKEN e.d. )

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), een door ondergetekende aangelegde en beheerde afschriftenverzameling. De gegevens zijn alfabetisch en chronologisch geordend met behulp van fictieve (gelatiniseerde)
namen en worden voortdurend door hem met nieuwe vondsten aangevuld. In hoeverre deze
teksten bruikbaar zijn voor genealogisch onderzoek gelieve men zelf te beoordelen.
Deze tweede editie van de collectie Nakken is publicatie nr. 14 in deze reeks. In bepaalde afschriften geven AHA-volgnummers de oorspronkelijke volgorde van inschrijving in de
geciteerde bron aan. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd.

Symbolen:
#
√
«»
[]
cc
^
>

=
=
=
=
=
=
=

doorhaling
renvooi
cursief of onderstreping
aanvulling of toelichting
afschriftdatum
tussenvoeging
verandering.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
Info: ahadata@zonnet.nl
Collectie: Algemeen Historisch Archief (AHA)
Doetinchem, 17 juli 2010

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

J.H.G. te Boekhorst – NAKKEN (nr. 14 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 2

– A...:
– Albertus (Alebert) Nakken:
9-7-1840: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 26 July. / 1840 / Alebert / Z V
Hendrik Willem Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Nakken:
29-6-1813: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 29 / [ged.:] July 3 [of 5?] / 1813 /
Aleida / d v Johannes Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Nakken:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-6-1813 geboren (AHA-volgnr. 158),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 21:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 21
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Aleida [Nakken]
– Geboortedatum: 28 Juny 1813
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 1-4-2004/5-6-2004 tB]
– Aleida (Aleida) Nakken:
29-3-1830: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1830 / Maart 29. / Aleida Nakken /
met Att. vertrokken naar Ruurlo April 1843. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida Wilhelmina (Aleida Wilhelmiena) Nakken:
11-11-1842: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Novemb 11 / [ged.:] Decemb 11 / 1842 /
Aleida Wilhelmiena / D V Derk Nakken en Wilhelmiena Aleida Fels / [get.:] vaeder en
moed[er] // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida Wilhelmina (Aleida Willemina) Nakken:
22-6-1860: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1860. / Junij 22. / Aleida Willemina
Nakken / [genoemd na: Hendrika Wandrina Nakken; verderop wordt genoemd: Berendina Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Bartholomaeus (Bartolomeus) Nakken:
5-8-1779: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 5 / [ged.:] 8 Augus / 1779 / Bartolomeus /
Zoon van barent Hendrik nakken en Megttelt Immink / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Bartholomaeus (Bartolomeus) Nakken:
21-8-1792: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1792 / den 21 [sc.: Augustus] is Bartolomeus nakken overleden // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – NAKKEN (nr. 14 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 3

– Bartholomaeus (Bartholomeus) Nakken:
26-12-1793: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 26 / [ged.:] 29 Desem / 1793 / Bartholomeus, / Z.V. Bernt Hendrik Nakken en Megteld Immink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendiena) Nakken:
Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 5 / [ged.:] 19 August / 1838 / Berendiena / D V Henderik willem Nakken en Berendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Nakken:
22-6-1860: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1860. / Junij 22. / Berendina Nakken / met att. naar Rheden, 7 April 1864. / [eerder werd genoemd: Aleida Willemina Nakken] //
[cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Nakken:
2-4-1818: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1663 No 8. / Op heden den tweeden April achtien honderd en achtien Zyn voor ons Jacob
Johan Haesebroeck, Vrederegter des Kantons Gendringen, Kwartier van Zutphen, Provincie
Gelderland, verschenen de naastbestaanden en vrienden van Hendrik, oud vier Jaren, en Gradus,
oud een Jaar, minderjarige Kinderen van Derk Jan Heuvels, daghuurder, woonende alhier, in
echt verwekt by wylen zyne ehevrouw Gerritje Franken, overleden in de maand July des vorigen Jaars, namentlyk: / 1. Hendricus Franken, Landbouwer, woonende te Haalderen, Oom der
minderjarigen van moeders zyde. / 2. Derk Franken, daghuurder, insgelyks Oom / 3. Bernadus
Immink, Koopman. / 4. Bernadus Nakken, Kuiper. / 5. Steven Engelbert Knaven, Kastelein, en
/ 6. Jacobus Gerhardus te Boekhorst, deurwaarder, alle woonende alhier, Zynde de vier laatst
genoemden als goede vrienden hiertoe verzocht, als bekend zynde dat zy betrekkingen van dagelyksche vriendschap met de overledene gehad hebben. / Dewelke onder ons praesidium zyn
getreden in eenen raad van naast bestaanden, ten einde overtegaan tot de benoeming van eenen
toezienden voogd over de bovengenoemde minderjarige Kinderen. / Hierover geraadpleegd zynde zoo werd met eenparigheid van stemmen tot dezen post verkozen Hendricus Franken bovengenoemd, die verklaarde dezen post aantenemen, en den eed om de pligten welke hierdoor op
hem gekomen zyn, getrouw te zullen vervullen in onze handen heeft afgelegd. / Waarvan wy het
tegenwoordig ProcesVerbaal hebben opgemaakt ’t welk de Comparanten naar voorleezing met
ons en onzen Griffier hebben geteekend. / J:J: Haesebroeck / B Immink / J B Nakken / hendrickkus Franken [<vranken] / derck Franken / S E Knaven / J.G. te Boekhorst / D.L vWoelderen Griffr // Geregistreerd te Terborgh den Zesden April agttien honderd en agttien folio Zesentwintig recto afdeling twee [Kollomme?] twee, Ontvangen met de beide Verhogingen Eene Gulden agttien Cents / Timmerman // [in de marge:] Regt f 2-..- / 25 pC ..-50- / 2-50 / is f 1-18. //
gezien / Van Palm[en?] // [cc 13-2-1999/13-3-2002 tB]
– Bernardus (Baerert) Nakken:
9-10-1832: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 21 October / 1832 / Baerert (!)
/ Z V Henderik Willem Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Barend) Nakken:
9-4-1852: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1852. / April 9. / Barend Nakken. //
[cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Barend) Nakken:
18-11-1860: Trouwboek N.H. kerk te Gendringen: 1860. / November 18. / Barend Nakken en
Hendrika Aalbers. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Barend) Nakken:
6-4-1899: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-4-1899 No. 57 / Heden den zesden achttien honderd negen-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Willem Romp oud tweeenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Berendina Ruesink, zonder
beroep op den vijfden April dezes jaars, des avonds ten half negen ure, ten huize van hem aangever te Gendringen wijk A no. drieentachtig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind
van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Hendrika Willemina / Waarvan wij
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Barend Nakken, oud zesenzestig jaren,
van beroep kleermaker en Hermanus Heinen oud negenenveertig jaren, van beroep arbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus: zie ook sub Johannes Bernardus (24-10-1818)
– Bernardus Hendricus (Barend Hendrik) Nakken:
25-9-1774: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1774. Sept 25. / Barend Hendrik
Nakken / uijt Weerde // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Nacken:
12-2-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775 / Feb. 12. / Berend Hendrik Nacken Z.v.
Jan Berend Nacken uijt Weerde / en Mechelt Imming. d.v. wijl. Bartholomeus Imming onder
Gendringen / getrouwt alhier Maart 5 // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernt Hendrik) Nakken:
7-1-1776: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 7 / [ged.:] 17 [of 14?] Januar / 1776 / Anna
Eliesabet. / D.V. Bernt Hendrik Nakken en meggelt Iimmink / [get.:] de vader // [cc 19821999 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernt Hendrik) Nakken:
3-4-1777: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 6 April / 1777 / Johannes Bernadus. / Z.V. Bernt Hendrik Nakken e[n] Meggelt Imming / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Barent Hendrik) Nakken:
5-8-1779: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 5 / [ged.:] 8 Augus / 1779 / Bartolomeus /
Zoon van barent Hendrik nakken en Megttelt Immink / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Nakken:
12-2-1781: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:] 14 febru: / 1781 / Hermiena
geertruyt / do:v: Berend Hendrik nakken en megtteld immink / [get.:] d[e] vader // [cc 19821999 tB]
– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Nakken:
19-9-1783: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 19 / [ged.:] 21 Sep / 1783 / Gerharda Bendiena. / D.V. Berend Hendrik Nakken en Mechteld Immink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Nakken:
22-10-1787: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 22 / [ged.:] 28 Octobr / 1787 / Jan
Wilhelm. / Z. van Berend Hendrik Nakken en Mechteld Immink / [get.:] de Vader // [cc 19821999 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernd Hendrik) Nakken:
15-10-1790: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 17 Octobr. / 1790 / Derk. /
Z.V. Bernd Hendrik: Nakken en Megteld Imminks / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernt Hendrik) Nakken:
26-12-1793: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 26 / [ged.:] 29 Desem / 1793 / Bartholomeus, / Z.V. Bernt Hendrik Nakken en Megteld Immink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Barent Hendrik) Nakken:
20-3-1796: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1796 / Den 20 [sc.: Maart] is Barent
Hendrik nakken overledenden (!) // [cc 1982-1999 tB]
– C...:
– D., Derk, Dirk: zie sub Theodorus [Nakken]
– Elisabeth (Elsken) Nakken:
19-10-1779: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1779 / Oct. 19 / Elsken Nakken.
/ van IJsselborg / [versonden na] Emmerik 18 Aug 1782. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Nakken:
6-12-1833: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1833 / December 6: / [#Elisabeth
Nakken] Willem Grim / van Dordrecht // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth Wilhelmina (Elisabeth Willemina) Nakken:
10-4-1868: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1868. / 10 April. / Elisabeth, Willemina Nakken. / met att. naar N. America 28 Maart 1873. // [cc 1982-1999 tB]
– Frederica (Fredrikka) Nakken:
14-11-1827: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Novemb 14 / [ged.:] Decemb 2 / 1827 /
Fredrikka / D V Derk Nakken en willemiena Aleida Fels / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Frederica (Frederica) Nakken:
5-4-1846: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1846 / April 5. / Frederica Nakken /
[hierna wordt genoemd: Anna Jacoba Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Frederica (Fredrikka) Nakken:
15-8-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1852 / August 15 / [ged.:] September 5 /
Herreman Henderik / z v Johan Henderik Knorthen en Fredrikka Nakken / [Getuygen] vaeder
en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda Berendina (Gerharda Bendiena) Nakken:
19-9-1783: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 19 / [ged.:] 21 Sep / 1783 / Gerharda
Bendiena. / D.V. Berend Hendrik Nakken en Mechteld Immink / [get.:] de Vader // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Nakken:
22-3-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 22-3-1819 No. 62 / Op heden den twee en
twintigste Maart agttien honderd en negentien des middags ten twaalf uren, compareerde voor
Ons Mr Derk Gaymans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat / Johan Diederik Peil oud Zes en twintig Jaren, fuselier by de 1. e
Komp. 13.e Afd. / en Gerrit Nakken oud negen en twintig Jaren, fuselier by de 2. e Komp [#wonende] leggende alhier in garnisoen / welke ons hebben verklaard, dat Gonda dochter van eerste
comparant en Johanna van den Ham, heden morgen om half vyf uren ten huise van eerste comparant in den ouderdom van vyf weeken is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de tweede comparant benevens Ons is getekend hebbende eerste
comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Nakken:
30-4-1808: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] April 30 / [ged.:] may 1 / 1808 / Gerret
Jan / Z.V. Johannes Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Nakken:
9-1-1827: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1827 / Januarij 9. / Gerrit Jan Nakken. / Van Zutphen / attestatie afgegeven naar Ter Borgh den 2 Nov. 1833. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Nakken:
22-12-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-12-1830 No 100 / Heden den Twee
en twintigsten der maand December een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Tien
uren, zijn voor ons Johan Richard Boeveldt, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes
Bernardus Van Veen, Particulier oud drie en dertig jaren, en Garrit Jan Nakken Kuiper oud
Twee en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat
op Dingsdag den Een en twintigsten der maand December een duizend acht honderd dertig, des
Avonds ten Zes uren, in het huis No. 64. in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van circa Zeven maanden is overleden Carel Herman te Boekhorst ongehuwd geboren en
gewoond hebbende te Gendringen, Zoon van de Ehelieden Jacobus Gerhardus te Boekhorst en
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Hendrica Van Enst. – / 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 met de Comparanten. –
/ J.B. Van Veen / G J Nakken / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/2-6-2006 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Nakken:
3-4-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 3-4-1844 No 34. / Heden den Derden der maand
April één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland,
verschenen Peter van den Meulen, oud twee ënvijftig jaren, Wielendraaijer, en Gerrit Jan Nakken, oud Vijfendertig jaren, Kuiper, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den tweeden der maand April des jaars achttien honderd vier en veertig, des
avonds ten tien uren, te Terborg in het huis, No. 6 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
twee ënZeventig Jaren is overleden Mina Levie Mendels, zonder beroep, geboren [√te Groenlo /
goedgekeurd] en woonachtig geweest te Terborg, Ehevrouw van Leijzer Marchand, Slagter,
woonachtig te Terborg. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met
de Comparanten / P van der Meulen / G.J Nakken / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Heiman (Heiman) Nokken:
9-5-1711: RBS 270 (Zeddam): 1711 / Den 9 Maji Heiman Nokken, en Margriet Boskasij, beide
onder Wehl, attestatie getoont hebbende van den Ed. Heer Henr. van Echteren, Rigter tot Wehl.
// [cc 1982-1999 tB]
– Helena (Helena) Nakken:
16-4-1848: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1848. / April 16. / Helena Nakken /
Att. afgegeven naar Aalten 9 Janr /50. [= 1850] / v.M. [= predikant Van Meurs] / [eerder werd
genoemd: Johannes Bernardus Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Helena (Helena) Nakken:
14-12-1853: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1853. / Dec. 14. / Helena Nakken / [van] Aalten // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Berendina (Hendrika Berendina) Nakken:
1-4-1898: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1898 / 1 April. / Jacob de Groot en Hendrika Berendina Nakken // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Wandrina (Hendrikka Wandriena) Nakken:
21-10-1845: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] october 21 / [ged.:] December 7 / 1845 /
Hendrikka wandriena / D V Derk Nakken en wilhelmiena Aleida Fels / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Wandrina (Hendrika Wandrina) Nakken:
22-6-1860: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1860. / Junij 22. / Hendrika Wandrina Nakken / [hierna wordt genoemd: Aleida Willemina Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica Wandrina (Hendrika Wandrina) Nakken:
24-4-1870: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1870. / 24 April / Jacobus te Pas en Hendrika
Wandrina Nakken // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Wandrina (Hendrika Wandrina) Nakken:
14-8-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-8-1882 No. 109. / Heden den veertienden der maand Augustus 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, Jacobus te Pas van beroep Rijksveldwachter oud drie en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Wandrina Nakken
zijne huisvrouw, zonder beroep op maandag den veertienden der maand Augustus achttien honderd twee en tachtig, des morgens ten half zeven uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen Wijk A N o 144 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Helena Aleida / Waarvan wij deze Acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Jan Kroesen van beroep arbeider oud zeven en
zestig jaren, en Johannes Evers van beroep gemeentebode oud acht en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen.
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
2-2-1803: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 6 Febr / 1803 / Hendrik Willem.
/ Z.V. Johannus Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
27-3-1822: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1822. / Maart 27. / Hendrik Willem
Nakken. / [verderop wordt genoemd: Anna Elisabeth Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
18-3-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 27 Maart / 1825 / Johannus
Bernadus / Z V Hendrik Willem Nakken en Berndiena Koldewey / [get.:] de vader // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Henderik Wilhelm) Nakken:
16-9-1826: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Septemb 16 / [ged.:] october 1 / 1826 /
Anna Jacoba / D V Henderik Wilhelm Nakken en Berndiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendr Willem) Nakken:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 2-4-1803 geboren (AHA-volgnr. 159),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 21:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 21
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Hendr Willem [Nakken]
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–
–
–
–
–

Geboortedatum: 2 April 1803
Godsdienst: Gereformeerd
Beroep: –
Vestiging in de gemeente: –
Vertrokken of overleden: – // [cc 1-4-2004/5-6-2004 tB]

– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
6-2-1829: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] February 6 / [ged.:] maart 1 / 1829 / Johonnus (!) Bernadus / Z V Hendrik Willem Nakken en Baerendiena Koldewey / [get.:] de vaeder
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (2x) (Henderik Willem) Nakken:
15-10-1830: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 24 october / 1830 / Henderik
Willem / z v Henderik Willem Nakken en Berendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Henderik Willem) Nakken:
9-10-1832: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 21 October / 1832 / Baerert (!) /
Z V Henderik Willem Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
25-7-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-7-1833 No 10 / Heden den Vyf en twintigsten der maand July achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis Gerrit Egberts oud Een en twintig jaren, eigenwerk doende geboren en woonachtig in deze gemeente,
meerderjarige zoon van Engelbarth Egberts, eigenwerk doende in deze gemeente woonachtig en
van wylen diens huisvrouw Everdina Hoeve de vader hierbij tegenwoordig en Zyne toestemming gevende [met andere inkt: Zynde denzelven negen en Zestig Jaren, oud] ter eenre; – en
Joanna Sent oud Vyf en dertig jaren, dienstmeid geboren en woonachtig in deze gemeente,
meerderjarige dochter van wijlen de Ehelieden Stephanus Sent en aleida van Rossum ter andere
zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Hendrik Rosier, timmerman oud vyf en veertig Jaren,
Bernadus Antonius ter Steeg, Zadelmaker oud dertig Jaren, Hendrik Willem Nakken Kuiper,
oud dertig Jaren, Derk te Boekhorst, eigenwerk doende, oud Zeven en dertig Jaren, alle vier in
deze gemeente woonachtig en verklaarden in geenen graad van verwantschap met partyen te bestaan, door hun als getuigen [#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar
ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek
voldoende, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De
Acten van Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. waartegen niemand in oppositie is gekomen. / 2. Het Certificaat van Voldoening aan de
nationale Militie / 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid / 5. Het
doodattest van de moeder des Bruidegoms / 6. Het doodattest van de vader der Bruid / 7. Het
doodattest van de moeder der Bruid. / En vermits de Bruid geene bewyzen Konde produceeren
van het overlijden harer grootouders Zoo van Vaders als van moeders Zijde, Zoo hebben wy
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overeenkomstig het advis van den Staatsraad van den 27. messidor 13e Jaar de Bruid aangemaand om ons bij Eede te verklaren, dat de plaats waar hare grootouders Zoo van vaders als van
moeders Zyde het laatst gewoond hebben en gestorven zijn, haar onbekend is, en nadat zy ons
by Eede verklaard had, daarvan geene de minste kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze verklaring ook door de vier genoemde getuigen doen afleggen / En daar in het overgelegde doodattest van de moeder des Bruidegoms de naam staat Everdina Hoeven en in de doodattesten van
de ouders der Bruid de namen staan Steven Sent en Aaltje van Rossum terwijl dezelve volgens
de overgelegde doopattesten moesten zyn Stephanus Sent en Aleida van Rossum, Zoo heeft dan
de Bruidegom overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard dat deze alhier genoemde
Everdina Hoeven is geweest Zyne wezentlyke moeder en haren eigentlyken naam is geweest
Everdina Hoeve, en de bruid dat deze alhier genoemde Steven Sent en Aaltjen van Rossum Zyn
geweest hare wezentlyke ouders en dat hunne eigentlyke namen Zyn geweest Stephanus Sent en
Aleida van Rossum. / Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk,
waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven,
zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Gerrit Egberts en Joanna Sent door het huwelijk
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de
Bruidegom, de vader van den Bruidegom en de getuigen, onder goedkeuring van Vier woorden
druks in deze acte doorgehaald, hebbende de Bruid na daartoe aangezocht Zynde verklaard niet
te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
1-8-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 1-8-1833 No 11 / Heden den Eersten der
maand Augustus achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis Berent Grootnibbelink oud Acht en twintig jaren, Landbouwer geboren in de gemeente Wisch en woonachtig
in deze gemeente, meerderjarige zoon van de Ehelieden Fridrik Grootnibbelink oud Vier en
Zestig Jaren, en Berendina Janssen, oud negen en vyftig Jaren landbouwers in de gemeente
Wisch woonachtig, en weduwenaar uit eerder huwelijk van wylen Gerritjen Rexwinkel, de
ouders hierby tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter eenre; – en Hendrika Krienen
oud Zestien jaren; Zonder beroep geboren en woonachtig in deze gemeente meerder jarige [:!]
dochter van Carl Willem Krienen, oud Zes en vijftig Jaren, Landbouwer in deze gemeente
woonachtig en van wijlen diens huisvrouw Hendrika Janssen, de vader hierbij tegenwoordig en
Zyne toestemming gevende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Wessel Gerlings
timmerman, oud vier en Zestig Jaren, Jan Gerlings, timmerman, oud een en dertig Jaren, Jan
Hendrik Harmelink, Landbouwer oud een en veertig Jaren, Hendrik Willem Nakken Kuiper,
oud, dertig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig en verklaarden in geenen graad van
verwantschap met partyen te bestaan, door hun als getuigen [#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is
voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. waartegen niemand in oppositie is gekomen / 2. AfDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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schrift van het Koninklijk besluit dd: Zes en twintigsten Juni achttien honderd drie en dertig te
Terborgh behoorlyk geregistreerd op den negentienden der vorige maand, houdende vrystelling
van de wettelyke bepalingen waarby de huwelyken tusschen Schoonbroeders en Schoonzusters
Zijn verboden / 3. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie / 4. Het doopattest
van den Bruidegom / 5. Het doopattest der Bruid / 6. Het doodattest van de moeder der Bruid /
7. Het doodattest van Gerritjen Rexwinkel eerste vrouw van den Bruidegom, ten bewijze dat
Zyn eerste huwelyk is ontbonden. / Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek,
Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man
en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Berent Grootnibbelink en Hendrika
Krienen door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en
in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing,
door ons onderteekend met den Bruidegom de Bruid de ouders des Bruidegoms de vader der
Bruid en de getuigen onder goedkeuring van Vier woorden druks in deze acte doorgehaald. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
10-9-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-9-1833 No 14 / Heden den Tienden der
maand September achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis Everhardus Haxhorst oud drie en dertig jaren, Landbouwer geboren en woonachtig in deze gemeente Meerderjarige zoon van wylen Stephanus Haxhorst, en van diens nagelatene weduwe Hendrina Terhorst,
oud Zes en Zestig Jaren, landbouwster in deze gemeente woonachtig en weduwenaar, uit eerder
huwelijk van wylen Hendrika Oostendorp, de moeder hierby tegenwoordig en hare toestemming
gevende ter eenre; – en Theodora Terhorst oud Vyf en twintig jaren, boerenwerk doende geboren in de gemeente Berg en woonachtig in deze gemeente meerderjarige dochter van Bernardus
Terhorst, eigenwerk doende, oud Negen en Veertig Jaren, woonachtig in deze gemeente, en van
wylen diens huisvrouw Henrica Groenen, de vader hierbij tegenwoordig en Zyne toestemming
gevende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Johannes Bokken, dagloner, oud
Zes en vyftig Jaren, aangehuwde broeder van den Bruidegom, Bernardus Antonius ter Steeg,
Zadelmaker, oud dertig Jaren, Johannes Bernardus Nakken, Kuiper, vyf en vyftig Jaren, en
Hendrik Willem Nakken, Kuiper, oud dertig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig,
verklarende de drie laatstgenoemde in geen graad van verwantschap met partyen te bestaan door
hun als getuigen [#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben,
het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun
alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. waartegen
niemand in oppositie is gekomen / 2. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie /
3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid / 5. Het doodattest van de
Vader des Bruidegoms / 6. Het doodattest van de moeder der Bruid / 7. Het doodattest van Hendrika Oostendorp eerste vrouw des Bruidegoms ten blyke dat Zyn eerste huwelyk is ontbonden.
/ En daar in het overgelegde doodattest van de Vader des Bruidegoms en in het doodattest van
de moeder der Bruid, de namen en Voornamen staan Steven Haakhorst en Hendrica Groen, terDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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wyl dezelve volgens de overgelegde doopattesten moesten Zyn Stephanus Haxhorst en Henrica
Groenen, Zoo heeft den Bruidegom overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard, dat
dezen alhier genoemden Steven Haakhorst is geweest Zyn wezentlyken vader, en dat zijn
eigentlijken naam is geweest Stephanus Haxhorst en de Bruid dat de genoemde Hendrica Groen
is geweest hare wezentlyke moeder en dat haren eigentlyken naam is geweest Henrica Groenen
Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en
hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in
naam der wet verklaard, dat Everhardus Haxhorst en Theodora Terhorst door het huwelijk zijn
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de
vader der Bruid en de drie laatstgenoemde getuigen, hebbende de Bruidegom de Bruid en den
eerstgenoemden getuigen verklaard na daartoe door ons aangezocht Zijnde niet te kunnen
schrijven, onder goedkeuring van vier woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
10-9-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-9-1833 No 15 / Heden den Tienden der
maand September achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis Bernardus Gesing oud dertig jaren, boerenknecht geboren te Millingen in Pruissen en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden Wessel Gesing en Dorothea Kocks ter
eenre; – en Willemina Ditters oud twee en twintig jaren, Zonder beroep geboren en woonachtig
in deze gemeente, meerderjarige dochter van wylen de Ehelieden Theodori Ditters en Louisa
Sweekhorst ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Johannes Bokken, dagloner, oud
Zes en vyftig Jaren, aangehuwde broeder van den Bruidegom, Bernardus Antonius ter Steeg,
Zadelmaker, oud dertig Jaren, Johannes Bernardus Nakken Kuiper, oud Vyf en vyftig Jaren, en
Hendrik Willem Nakken Kuiper, oud dertig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig verklarende de drie laatstgenoemde in geene graad van verwantschap met partyen te bestaan, door
hun als getuigen [#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben,
het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun
alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. Waartegen niemand in oppositie is gekomen. / 2. een Consent afgegeven door de Regeering van Dusseldorp, behoorlyk te Terborg geregistreerd, om het Koningryk Pruissen te mogen verlaten;
welk Consent, blykens de daarop gestelde verklaring door den Heer Burgemeester van Isselburg, tevens inhoudt vrystelling van alle militaire dienst 3. Het doopattest van den Bruidegom /
4. Het doopattest der Bruid / 5. Het attest van overlijden van de vader des Bruidegoms / 7. De
doodattesten van de ouders der Bruid. / 8. De doodattesten van de grootouders van vaders zijde
der Bruid / En vermits den Bruidegom geene bewijzen Konde produceren van het overlijden
zyner grootouders Zoo van Vaders als van moeders Zijde, en de Bruid van hare grootouders van
moeders Zijde, Zoo hebben wij overeenkomstig het advis van den Staatsraad van den 27. Messidor 13e Jaar den Bruidegom aangemaand om ons by Eede te verklaren dat de plaats waar Zyne
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Grootouders Zoo van vaders als van moeders Zyde het laatst gewoond hebben en gestorven Zyn
hem onbekend is, en de Bruid dat de plaats waar hare grootouders van moeders Zyde het laatst
gewoond hebben en gestorven zyn haar onbekend is, en nadat Zijlieden ons by Eede verklaard,
daarvan geene de minste kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze verklaring ook door de vier
genoemde getuigen doen afleggen. / Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek,
Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man
en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Bernardus Gesing en Willemina Ditters door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in
de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door
ons onderteekend met den Bruidegom, en de drie laatstgenoemde getuigen, hebbende de Bruid
en eerstgenoemde getuige na daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen
Schryven, onder goedkeuring van vier woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Henderik Willem) Nakken:
21-9-1834: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Septenb 21 / [ged.:] Novenb 2 / 1834 /
Anna Eliesabeth / D V Henderik [^willem] Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] vaeder
en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
2-10-1836: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 30 october / 1836 / Jan / Z V
Hendrik Willem Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
8-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-1-1838 No. 7. / Heden den achtsten der
maand Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Geerlings, timmerman oud acht en Zestig jaren, en Hendrik Willem Nakken, Kuiper oud vyf en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zevenden
der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten Zes uren, in het huis
No. 23 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van [#Susanna Groot Nibbelink]
[√acht en dertig jaren / renvooi en doorhaling van den naam Susanna Groot Nibbelink goedgekeurd] is overleden Susanna Groot Nibbelink, Zonder beroep, geboren in de Gemeente Wisch,
en woonachtig geweest binnen deze Gemeente, ehevrouw van Gradus [#Johannes] [√Jacobus. /
renvooi en doorhaling van den naam Johannes goedgekeurd] van Roden, Kleermaker, woonachtig in deze Gemeente, vroeger weduwe van Hendrik Mebelder, en dochter van wylen Fredrik
Groot Nibbelink en van diens nagelatene weduwe Sandriena Jansen, Landbouw doende, woonachtig in de Gemeente Wisch / 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]
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– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
8-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-1-1838 No. 8. / Heden den achtsten der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Geerlings, timmerman oud acht en zestig jaren, en Hendrik Willem Nakken, Kuiper oud vyf en dertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zesden der
maand January een duizend acht honderd acht en dert[i]g des avonds ten Zeven uren, in het huis
No. 16 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van elf maanden is overleden
Bernadus Vierboom zonder beroep, geboren in de Stad Doetinchem, en woonachtig geweest in
deze Gemeente, Zoon van Bernadus Vierboom, touwslager, en van diens ehevrouw Maria Boskamp. / 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]
– Hendricus Wilhelmus (Henderik Willem) Nakken:
5-8-1838: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 5 / [ged.:] 19 August / 1838 / Berendiena /
D V Henderik willem Nakken en Berendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
30-10-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-10-1838 No. 101 / Heden den dertigsten der maand October een duizend acht honderd acht en dertig des middags om twaalf uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Willem Nakken, Kuiper oud Zeven en dertig jaren, en Gradus Jacobus van Roden, Kleermaker oud Zeven
en twintig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den achtentwintigsten der maand October een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten twee uren, in het huis No. 26 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van drie en Zeventig Jaren is overleden Willem Derksen Zonder beroep, geboren te Lent en
woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Johanna Margaretha Meiman Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Christiaan Derksen en van
Jenneken Dikman / 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]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
9-7-1840: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 26 July. / 1840 / Alebert / Z V
Hendrik Willem Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
1-4-1841: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 1-4-1841 No 5. / Heden den eersten der
maand April achttien honderd een en veertig zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan: / Christiaan Derksen, daglooner, oud Zes en dertig Jaren, geboren en woonachtig in deze gemeente
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meerderjarige Zoon van wylen Willem Derksen, en van diens nagelatene weduwe Janna Meimans dagloonster mede in deze Gemeente woonachtig, ter eenre; en Janna Westerveld, dagloonster, oud Vier en dertig Jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter
van wylen Lammert Westerveld, en van diens nagelatene weduwe Hendrica Bulzink, dagloonster, mede in deze Gemeente woonachtig, ter andere Zijde / En hebben zij tot dat einde aan ons
overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag den een en twintigsten en op zondag den achtentwintigsten Maart achttien honderd een en veertig binnen deze
Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Het Certificaat van Voldoening aan
de Nationale Militie / 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid /
Voorts word door Bruidegom en Bruid te kennen gegeven, dat van hunlieden een Kind geboren
is, op den achtentwintigsten February, achttien honderd Zes en dertig, ingeschreven in het Geboorte Register dezer gemeente van het genoemde jaar onder Numero Vyfen twintig, welk Kind
Zy lieden verklaarden te erkennen en te wettigen. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid op de
door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot
Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Christiaan Derksen en Janna Westerveld door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: / Johannes Bernardus Nakken, Kuiper, oud
vyfen twintig Jaren, / Hendrik Willem Nakken, Kuiper, oud Achten dertig Jaren / Jan Bulsink,
timmerman, oud drie en dertig Jaren, / en Barend van Gulik, boeren werk doende, oud Vier en
dertig Jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en
in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend. / met den Bruidegom en de getuigen, hebbende de Bruid, daartoe
door ons aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Henderik Willem) Nakken:
11-6-1843: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 11 en [ged.:] July 9 / 1843 / Jan / Z
V Henderik Willem Nakken en Berendien Koldewy / [get.:] vaeder en moeder // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
17-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-1-1848 No 9. / Heden den Zeventienden der maand Januarij achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Gradus Jacobus van Roden, van beroep Kleermaker, oud Zes
en dertig jaren, en Arend Veurntjes, van beroep daglooner, oud drie en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zondag den Zestienden der
maand Januarij achttien honderd acht en veertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 27
in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier jaren en Zeven maanden is
overleden Jan Nakken, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon
van Hendrik Willem Nakken, Kuiper, en Berendina Koldewei, ehelieden in deze Gemeente
woonachtig. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Re-

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

J.H.G. te Boekhorst – NAKKEN (nr. 14 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 16

gisters ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de
Comparanten. / G J van Roden / A Veurntjes / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
19-5-1850: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1850. / Mei 19. / Hendrik Willem
Nakken. / [verderop wordt genoemd: Johanna Drika Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
13-7-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-7-1854 No 85 / Heden den dertienden
der maand July achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Bernhard Schmalhorst van beroep Timmerman oud acht en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Carolina van Rhoden Zijne huisvrouw
op Donderdag den dertienden der maand Julij achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten
vier uren, ten huize van hem Comparant, in Gendringen, No. 24, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Geertruida. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Willem Nakken van beroep Kuiper oud een en Vijftig jaren, en Hendrik Jan te Kamp van
beroep Schoenmaker oud negen en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
21-9-1857: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-9-1857 No 115 / Heden den een en
twintigsten der maand September achttien honderd zeven en vijftig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Jan te Kamp van beroep Schoenmaker
oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Harmelink Zijne huisvrouw op Zondag den twintigsten der maand September achttien honderd zeven en vijftig, des morgens ten half Zes uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen N o
23 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Berendina Johanna. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Willem Nakken van beroep Kuiper oud Vijf en
Vijftig 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 den Comparant en de getuigen. / H J te Kamp / H W Nakken / G J van Roden / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
23-12-1860: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1860. / December 23 / Hendrik, Willem Nakken en Grada Stoltenborg. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus Wilhelmus (2x) (Hendrik Willem/Hendrik Willem) Nakken:
6-4-1920: Overlijdensregister gemeente Wisch, 6-4-1920 No 59. / Heden, den zesden April negentien honderd-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Johan van Dillen oud negen en dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende alhier, en Adolf Jansen oud drie en dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende alhier,
die verklaarden, dat op den zesden April dezes jaars, des voormiddags ten negen ure te Silvolde
in het huis nummer tweehonderd acht en negentig in den ouderdom van negen en vijftig jaren is
overleden: Hendrik Willem Nakken, fabrieksarbeider, geboren te Gendringen en wonende te
Wisch, gehuwd met Johanna Amelia ter Hoeve, zoon van Hendrik Willem Nakken en van
Hendrika Aalbers, beiden overleden. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
18-1-1922: Overlijdensregister gemeente Wisch, 18-1-1922 No 10 / Heden, den achttienden Januari negentien honderd-twee-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Herman Radstake oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeente-bode, wonende te Wisch, en Herman Jansen oud een en veertig jaren, van beroep
fabrieksarbeider, wonende te Wisch, die verklaarden, dat op den zeventienden Januari dezes
jaars, des voormiddags ten een ure te Silvolde in het huis nummer drie honderd zeven en zeventig in den ouderdom van drie en twintig jaren is overleden: Johanna Wilhelmina Nakken, dienstbode, geboren te Arnhem en wonende te Rheden, dochter van Hendrik Willem Nakken, overleden en van Johanna Amelia ter Hoeve, zonder beroep, wonende te Wisch. / Waarvan akte,
welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Nakken:
14-2-1941: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 14 Febr ’41. [= 1941] / Hendrik Willem Nakken en Catharina Wilhelmina Arendina Weide // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina Geertruida (Hermiena Geertruyt) Nakken:
12-2-1781: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:] 14 febru: / 1781 / Hermiena
geertruyt / do:v: Berend Hendrik nakken en megtteld immink / [get.:] d[e] vader // [cc 19821999 tB]
– I...:
– Johanna Catharina (Johanna Catriena) Nakken:
10-6-1807: Inventaris van het archief van de ambtenaren belast met de invordering van de belasting op het recht van successie 1806-1817; Rijksarchief Arnhem, inv. nr. VI-91, blz. 14, nr.
80 (38) [ondertekening: W Te Boekhorst (koster)] / [Gendringen] / Lyst der dooden 1807 / op
Den 10 Juny is overleden Johanna Catriena Nakken en begraven Den 11 Dito // [cc 19821999 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Eliesabet) Nakken:
7-1-1776: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 7 / [ged.:] 17 [of 14?] Januar / 1776 / Anna
Eliesabet. / D.V. Bernt Hendrik Nakken en meggelt Iimmink / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Elisabeth (Anna Eliesabeth) Nakken:
11-9-1805: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 15 Septem / 1805 / Anna Eliesabeth / d.v. Johannes Bernadus Nakken En Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Elisabeth) Nakken:
27-3-1822: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1822. / Maart 27. / [later toegevoegd:
Anna] Elisabeth Nakken / kk~: attestatie afgegeven naar Velp den 30 Dec: 1835. // [cc 19821999 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Eliesabeth) Nakken:
21-9-1834: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Septenb 21 / [ged.:] Novenb 2 / 1834 /
Anna Eliesabeth / D V Henderik [^willem] Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] vaeder
en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Elisabeth) Nakken:
10-4-1857: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1857. / April 10. / Anna Elisabeth
Nakken. / Att. naar Velp 27 Maart 1858. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruid) Nakken:
21-3-1807: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 21 / [ged.:] 22 Maart / 1807 / Johanna
Geertruid / D V Johannes Bernadus Nakken en Elsken pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Drikka) Nakken:
6-2-1834: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 6 / [ged.:] 26 February / 1834 / Johanna
Drikka / D v Derk Nakken en Willemiena Aleida Fels / [get.: de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Drika) Nakken:
19-5-1850: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1850. / Mei 19. / Johanna Drika
Nakken / [eerder werd genoemd: Hendrik Willem Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Jacoba (Anna Jacoba) Nakken:
16-9-1826: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Septemb 16 / [ged.:] october 1 / 1826 /
Anna Jacoba / D V Henderik Wilhelm Nakken en Berndiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna Jacoba (Anna Jacoba) Nakken:
5-4-1846: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1846. / April 5. / Anna Jacoba Nakken / [genoemd na: Frederica Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Jacoba (Anna Jacoba) Nakken:
2-12-1849: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1849. / Dec. 2. / Jan van Rooden en Anna Jacoba Nakken. / beide in deze Gemeente woonachtig. / Op Attest van den Burgemeester alhier. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Jacoba (Anna Jacoba) Nakken:
24-9-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1852 / Septbr 24 / [ged.:] Oct. 3 / Steven. /
Z.V. Jan van Rooden en Anna Jacoba Nakken / [Getuygen] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Jacoba (Anna Jacoba) Nakken:
13-3-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-3-1854 No 36. / Heden den dertienden
der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Jan van Rooden van beroep daglooner oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Anna Jacoba Nakken, Zyne huisvrouw op
Zondag den twaalfden der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten een
uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No. 31, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Wilhelmina /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Wander Jan
Nakken van beroep Kuiper oud twee en dertig jaren, en Garrit Hendrik Janssen van beroep
Zadelmaker oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Jacoba (Anna Jacoba) Nakken:
16-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-11-1863 No 145. / Heden den Zestienden der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob Willem van de
Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan van Rooden van beroep daglooner oud een en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Anna Jacoba Nakken Zyne huisvrouw
op Zondag den vyftienden der maand November achttien honderd drie en zestig, des avonds ten
acht uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen Wijk A N o. 66 binnen deze Gemeente,
is bevallen van een Kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van
Hendrik Willem / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Berend Luimes van beroep Smid oud drie en Veertig jaren, en Mattheues (!) Engels van beroep Ryks Veldwachter oud acht 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. / J V Rooden / B Luimes / M: Engels /
VDLaar. // [met potlood in de marge:] Overleden 28 [of 26?] febr 1871 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Nakken:
18-1-1922: Overlijdensregister gemeente Wisch, 18-1-1922 No 10 / Heden, den achttienden
Januari negentien honderd-twee-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Herman Radstake oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeente-bode, wonende te Wisch, en Herman Jansen oud een en veertig jaren, van beroep
fabrieksarbeider, wonende te Wisch, die verklaarden, dat op den zeventienden Januari dezes
jaars, des voormiddags ten een ure te Silvolde in het huis nummer drie honderd zeven en zeventig in den ouderdom van drie en twintig jaren is overleden: Johanna Wilhelmina Nakken,
dienstbode, geboren te Arnhem en wonende te Rheden, dochter van Hendrik Willem Nakken,
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overleden en van Johanna Amelia ter Hoeve, zonder beroep, wonende te Wisch. / Waarvan akte,
welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Nakken:
30-10-1836: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 30 october / 1836 / Jan / Z V
Hendrik Willem Nakken en Baerendiena Koldewy / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Nakken:
11-6-1843: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 11 en [ged.:] July 9 / 1843 / Jan / Z
V Henderik Willem Nakken en Berendien Koldewy / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Nakken:
17-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-1-1848 No 9. / Heden den Zeventienden der maand Januarij achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Gradus Jacobus van Roden, van beroep Kleermaker, oud Zes
en dertig jaren, en Arend Veurntjes, van beroep daglooner, oud drie en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zondag den Zestienden der
maand Januarij achttien honderd acht en veertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 27
in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier jaren en Zeven maanden is
overleden Jan Nakken, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
Zoon van Hendrik Willem Nakken, Kuiper, en Berendina Koldewei, 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 met de
Comparanten. / G J van Roden / A Veurntjes / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Nacken:
12-2-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775 / Feb. 12. / Berend Hendrik Nacken Z.v.
Jan Berend Nacken uijt Weerde / en Mechelt Imming. d.v. wijl. Bartholomeus Imming onder
Gendringen / getrouwt alhier Maart 5 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
13-3-1777: RA Arnhem, FA 7539 nr. 35: Johannes Bernadus Nakken / [geb.:] 13-3-1777 (!) /
kuiper [te] Gendringen; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 35 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
3-4-1777: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 6 April / 1777 / Johannes Bernadus. / Z.V. Bernt Hendrik Nakken e[n] Meggelt Imming / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Nakken:
3-12-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780 / Dec 3. [<Nov. 3.] / Johannes Lambertus
Nakken, Z.v. wijl: Jan Berend Nakken uijt Weerde. / en Johanna Catharina duppegieter d:v.
wijl: Willem duppegieter, uijt Gendringen / [getrouwd] [sc.: Dec] 17 // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
23-3-1796: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1796 / Maart 23. / Johannes Bernardus Nakken // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannus Bernadus) Nakken:
2-2-1803: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 6 Febr / 1803 / Hendrik Willem. /
Z.V. Johannus Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
11-9-1805: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 15 Septem / 1805 / Anna Eliesabeth / d.v. Johannes Bernadus Nakken En Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
21-3-1807: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 21 / [ged.:] 22 Maart / 1807 / Johanna
Geertruid / D V Johannes Bernadus Nakken en Elsken pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
30-4-1808: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] April 30 / [ged.:] may 1 / 1808 / Gerret
Jan / Z.V. Johannes Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernhardus (2x) (Johannes Bernhardus) Nakken:
18-1-1811: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 20 Janüary / 1811 / Johannes
[Bernhardes>] Bernhardus / z v Johannes [Bernades>] Bernhardus nakken en Elsken Pris /
[get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
29-6-1813: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 29 / [ged.:] July 3 [of 5?] / 1813 /
Aleida / d v Johannes Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (2x) (Johannus Bernadus/Johannus Bernadus) Nakken:
18-11-1815: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 19 November / 1815 / Johannus Bernadus / Z V Johannus Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 19821999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
5-6-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-6-1816 No 24. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Vyfden der maand Junij, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Johannes Bernardus Nakken
oud negen en dertig jaren, Kuiper – en Albert Gielink oud negen endertig jaren Veldwachter
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den vierden der
maand Junij dezes jaars, des Nachts ten twaalf uren, in het huis No 51 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van acht dagen [#jaren] is overleden Jan Hendrik, Zoon van Freedrik Scholten en
Willemina Tieleman. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
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waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten, en
wordt de doorhaling in de dertiende regel goedgekeurd. / J,B, Nakken / A: Gielink / FWJ de
Haes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/21-5-2007 tB]
– Johannes Bernardus (Bernardus/J.B.) Nakken:
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, 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 Bernardus (Johannus Bernadus) Nakken:
22-10-1821: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 22 / [ged.:] 27 October / 1821 / Wander
Jan / z v Johannus Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannus Bernadus) Nakken:
18-3-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 27 Maart / 1825 / Johannus
Bernadus / Z V Hendrik Willem Nakken en Berndiena Koldewey / [get.:] de vader // [cc 19821999 tB]
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– Johannes Bernardus (J:B:) Nakken:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 3-4-1777 geboren (AHA-volgnr. 156),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 21:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 21
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: J:B: Nakken
– Geboortedatum: 3 April 1777
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: Kuiper
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 1-4-2004/5-6-2004 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Nakken:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 18-11-1815 geboren (AHA-volgnr. 160),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 21:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 21
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Jan Berend [Nakken]
– Geboortedatum: 18 Novemb 1815
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 1-4-2004/5-6-2004 tB]
– Johannes Bernardus (Johonnus Bernadus) Nakken:
6-2-1829: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] February 6 / [ged.:] maart 1 / 1829 / Johonnus (!) Bernadus / Z V Hendrik Willem Nakken en Baerendiena Koldewey / [get.:] de vaeder
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
11-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-2-1831 No 27. / Heden den Elfden der
maand february één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Bernardus Van
Veen Particulier oud drie en dertig jaren, en Johannes Bernardus Nakken Kuiper oud drie en
vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag
den Elfden der maand february een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Vijf
uren, in het huis No. 64. in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en
Zeventig Jaren is overleden Aleida Geertruid Immink geboren en woonachtig geweest in Gendringen, Zonder beroep, Weduwe van wylen Derk Hendrik te Boekhorst en dochter van wylen
Bernadus Immink en Maria Elisabeth Hajenius / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestem-
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de Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
24-5-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-5-1831 No 58 / Heden den Vier en
twintigsten der maand Mei één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten twaalf
uren, is voor ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Antonius
Doorninck Dagloner oud agtenveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Engelina Kausman Zyne huisvrouw oud agtendertig jaren, op Zondag den twee en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten twee uren, ten
huize van hem Comparant in Megchelen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van
het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaamen Zijn gegeven van Derk Willem / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonie Muller, Commis der 2: Klasse
oud Eenenveertig jaren, en Johannes Bernardus Nakken Kuiper oud Vierenvyftig jaren, beide
wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven
zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met de Comparant en de Getuigen.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
4-6-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-6-1831 No 65. / Heden den Vierden der
maand Junij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten half Elf uren, is voor
ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johanna Petronella Huying [<Huyink], geadmitteerd Vroedvrouw, Huisvrouw van Berend Wachtmeester oud Veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Aleida Bilstein [√Zonder beroep
in deze gemeente woonachtig. / renvooi goedgekeurd] weduwe van Harmanus Geerlings oud
Veertig jaren, op Vrijdag den derden der maand Junij een duizend acht honderd een en dertig,
des voormiddags ten half twaalf uren, ten huize van wylen haren Eheman Harmanus Geerlings
in Veldhunten binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht,
waaraan de voornaam is gegeven van Harmanus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Harmen Kroezen Landbouwer oud Zeven en vijftig jaren, en Johannes
Bernardus Nakken, Kuiper oud Vier en vyftig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna
dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend. / met de Comparante en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
4-6-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-6-1831 No 66 / Heden den Vierden der
maand Juny 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 / Johanna Petronella [Huijing>]
Huijink, Geadmitteerd Vroedvrouw, huisvrouw van Berend Wachtmeester, oud Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Aleida Giesen, Linnennaaister, Ongehuwd oud dertig jaren, op Vrijdag den derden der maand Junij een duizend acht honderd een en
dertig, des namiddags ten half twee uren, ten huize van de Weduwe Span in Megchelen binnen
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deze Gemeente is bevallen van een kind van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaamen
Zyn gegeven van Theodora Susanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Keuper Landbouwer oud Negenenvyftig jaren, en Johannes Bernardus
Nakken Kuiper oud vierenvyftig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die
daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met de Comparanten en de Getuigen. / J P Huyink / J. Keuper / J B Nakken / J R Boeveld // [aantekening in de marge:] Bij Huwelyks acte van den veertienden Juny achttien honderd
een en dertig, ingeschreven in het Register der Huwelyks acten van de Gemeente Gendringen
onder No vijf is het in nevenstaande acte genoemde Kind Theodora Susanna erkend en gewettigd / De fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlyken Stand in de gemeente
Gendringen / J R Boeveld // [cc 1-4-1999/18-8-2002 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
4-10-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-10-1831 No 102 / Heden den Vierden
der maand [September, veanderd in:] October één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Antonius Fransiscus Bouman, Landbouwer oud twee en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Berendina Beekman, Zyne huisvrouw oud Zes en Dertig jaren, op
Zondag den tweeden der maand [September, veranderd in:] October een duizend acht honderd
een en dertig, des voormiddags ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Ysselhunten binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaamen zyn gegeven van Johannes Michaël / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Nakken, Kuiper oud Vier en vyftig jaren, en Jan Willem Spikers, wieldraaijer oud twee en Veertig 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 en de getuigen. / A F Bouman / J B Nakken / J W
Spikers. / v.Woelderen // [cc 1-4-1999/12-8-2002 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
5-11-1831: Koopakte d.d. 5-11-1831 nr. 179 [notaris Kolfschoten te Gendringen], Rijksarchief
Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 772: / No 179. / Voor den Openbaren Notaris Jacob Kolfschoten, in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier Zutphen Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde Getuigen / Compareerden Jan
Hendrik Te Stroet, Landbouwer, Berendiena Te Stroet dienstmeid, Dora Te Stroet dienstmeid,
Willem Heveling Schaapherder, als in huwelijk hebbende en Vervolgende de regten Zijner huisvrouw Johanna Te Stroet – Johannes Sonders Landbouwer als in huwelijk hebbende en Vervolgende de regten van zijne Huisvrouw Catharina te Stroet, allen wonende onder Anholt, en Jan
Egging, eigen land arbeid doende aldaar woonachtig als instaande en de ratificatie guaranderende voor Bernardus Te Stroet in militairen dienst van Pruisschen, en voor Christina Te Stroet,
dienstmeid onder Anholt woonachtig. / Dewelke bij deezen Verklaarden te hebben Verkocht te
Cederen en in Volkomen eigendom over te dragen onder Vrijwaring als regtens. / Aan Hendrik
Mulderman, eigen land arbeid doende wonende in deeze Gemeente Gendringen die alhier mede
Comparerende Verklaarde in Koop te accepteren / De onverdeelde halfscheid, van de afgedeelde helft van een Perceel Bouw en Weideland het Kromme Asbroek genaamd, gelegen in de
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – NAKKEN (nr. 14 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 26

Buurtschap Wals in deeze Gemeente, en wel die halfscheid ter groote van ongeveer twee en een
halve Bunders, gelegen naast de gronden van Willem Hesselink eener, en anderer Zijdsch de gemeene Scheide weg schietende met het eene einde aan de gronden ’s Here Vrederegter Rogge,
en met het andere aan die van den Heer Buggenhagen, en behoord eindelijk de Wederhelft dier
afgedeelde halfscheid aan Jan Kaal te Elten (!). / Om door den Kooper met zijn voorschreven
gekochte van heden af te worden gehandeld en er over beschikt naar welgevallen als met volkomen eigendom het dadelijke genot en bezit er van hebbende, op den last voor hem Kooper het
zelve aan en over te nemen zodanig en in dien staat als het Zelve zich thans bevind Zoo groot
en Klein hetzelve is leggende, zodanig het Verkooperen toebehoord, met alle lusten en lasten
regten en geregtigdheden er aan Verknocht. Servituden en Erfdienstbaarheden er op leggende. /
om de belastingen er van Verschuldigd ook van heden af voor Zijne reekening te nemen en te
voldoen. en ook te dragen de kosten en regten dezer acte. / En is deezen Verkoop Voorts geschied om en voor de Som van Een honderd vijftig Guldens Nederlandsch, die de Verkooperen
erkennen een ieders voor zoo veel hem aangaat van den Kooper ten vollen ontfangen te hebben,
kwiterende deswegens volledig bij deeze en hem Kooper Surrogerende in alle regten van Eigendom bezit en genot, welke Zij aan het Verkochte hebben of zoude Kunnen hebben. / Waar van
acte / Gedaan en Gepasseerd te Gendringen ten Kantore van opgenoemden Notaris heden den
vijfden November achttien honderd een en dertig, in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Nakken Kuiper en de Heer Jan Richard Boeveldt, eerste Assessor, beide wonende te Gendringen als Getuigen, die met de Comparanten, uitgezonderd Willem Heveling, die Verklaarde
niet te Kunnen Schrijven, Voorts met my Notaris deeze ten Prothocolle des Notaris Verblevene
minute na gedane voorlezing geteekend hebben. / J:H Te Stroet / B Te Stroet / D. Te Stroet / J:
Sonders / Jan Egging / H Mulderman / J R Boeveld / J B Nakken / Kolfschoten, Notaris // Geregistreerd te Terborgh den veertienden November 1800 eenendertig deel zestien folio zeventien
recto vak zes en zeven houdende een blad geen renvooyen ontvangen verkoop Zes gulden uitmakende met de vyfen dertig opcenten acht gulden tien cents. / defd ontvanger / P Spengler //
[in de marge, onder elkaar:] f 6.- / 2.10 / 8.10 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johs Bernard) Nakken:
± 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 421. Johs Bernard Nakken // [cc 16-6-2001/6-3-2004 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
10-9-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-9-1833 No 14 / Heden den Tienden der
maand September achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis Everhardus Haxhorst oud drie en dertig jaren, Landbouwer geboren en woonachtig in deze gemeente Meerderjarige zoon van wylen Stephanus Haxhorst, en van diens nagelatene weduwe Hendrina Terhorst,
oud Zes en Zestig Jaren, landbouwster in deze gemeente woonachtig en weduwenaar, uit eerder
huwelijk van wylen Hendrika Oostendorp, de moeder hierby tegenwoordig en hare toestemming
gevende ter eenre; – en Theodora Terhorst oud Vyf en twintig jaren, boerenwerk doende geboDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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ren in de gemeente Berg en woonachtig in deze gemeente meerderjarige dochter van Bernardus
Terhorst, eigenwerk doende, oud Negen en Veertig Jaren, woonachtig in deze gemeente, en van
wylen diens huisvrouw Henrica Groenen, de vader hierbij tegenwoordig en Zyne toestemming
gevende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Johannes Bokken, dagloner, oud
Zes en vyftig Jaren, aangehuwde broeder van den Bruidegom, Bernardus Antonius ter Steeg,
Zadelmaker, oud dertig Jaren, Johannes Bernardus Nakken, Kuiper, vyf en vyftig Jaren, en
Hendrik Willem Nakken, Kuiper, oud dertig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig, verklarende de drie laatstgenoemde in geen graad van verwantschap met partyen te bestaan door
hun als getuigen [#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben,
het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun
alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van
Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. Waartegen niemand in oppositie is gekomen / 2. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale
Militie / 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid / 5. Het doodattest
van de Vader des Bruidegoms / 6. Het doodattest van de moeder der Bruid / 7. Het doodattest
van Hendrika Oostendorp eerste vrouw des Bruidegoms ten blyke dat Zyn eerste huwelyk is
ontbonden. / En daar in het overgelegde doodattest van de Vader des Bruidegoms en in het
doodattest van de moeder der Bruid, de namen en Voornamen staan Steven Haakhorst en Hendrica Groen, terwyl dezelve volgens de overgelegde doopattesten moesten Zyn Stephanus Haxhorst en Henrica Groenen, Zoo heeft den Bruidegom overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard, dat dezen alhier genoemden Steven Haakhorst is geweest Zyn wezentlyken vader, en dat zijn eigentlijken naam is geweest Stephanus Haxhorst en de Bruid dat de genoemde
Hendrica Groen is geweest hare wezentlyke moeder en dat haren eigentlyken naam is geweest
Henrica Groenen Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen
te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Everhardus Haxhorst en Theodora Terhorst door het
huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de vader der Bruid en de drie laatstgenoemde getuigen, hebbende de Bruidegom de
Bruid en den eerstgenoemden getuigen verklaard na daartoe door ons aangezocht Zijnde niet te
kunnen schrijven, onder goedkeuring van vier woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
10-9-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-9-1833 No 15 / Heden den Tienden der
maand September achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis Bernardus Gesing oud dertig jaren, boerenknecht geboren te Millingen in Pruissen en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden Wessel Gesing en Dorothea Kocks ter
eenre; – en Willemina Ditters oud twee en twintig jaren, Zonder beroep geboren en woonachtig
in deze gemeente, meerderjarige dochter van wylen de Ehelieden Theodori Ditters en Louisa
Sweekhorst ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Johannes Bokken, dagloner, oud
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Zes en vyftig Jaren, aangehuwde broeder van den Bruidegom, Bernardus Antonius ter Steeg,
Zadelmaker, oud dertig Jaren, Johannes Bernardus Nakken Kuiper, oud Vyf en vyftig Jaren,
en Hendrik Willem Nakken Kuiper, oud dertig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig
verklarende de drie laatstgenoemde in geene graad van verwantschap met partyen te bestaan,
door hun als getuigen [#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht
hebben, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons
geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De
Acten van Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. waartegen niemand in oppositie is gekomen. / 2. een Consent afgegeven door de Regeering van Dusseldorp, behoorlyk te Terborg geregistreerd, om het Koningryk Pruissen te mogen
verlaten; welk Consent, blykens de daarop gestelde verklaring door den Heer Burgemeester van
Isselburg, tevens inhoudt vrystelling van alle militaire dienst 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid / 5. Het attest van overlijden van de vader des Bruidegoms /
7. De doodattesten van de ouders der Bruid. / 8. De doodattesten van de grootouders van vaders
zijde der Bruid / En vermits den Bruidegom geene bewijzen Konde produceren van het overlijden zyner grootouders Zoo van Vaders als van moeders Zijde, en de Bruid van hare grootouders
van moeders Zijde, Zoo hebben wij overeenkomstig het advis van den Staatsraad van den 27.
Messidor 13e Jaar den Bruidegom aangemaand om ons by Eede te verklaren dat de plaats waar
Zyne Grootouders Zoo van vaders als van moeders Zyde het laatst gewoond hebben en gestorven Zyn hem onbekend is, en de Bruid dat de plaats waar hare grootouders van moeders Zyde
het laatst gewoond hebben en gestorven zyn haar onbekend is, en nadat Zijlieden ons by Eede
verklaard, daarvan geene de minste kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze verklaring ook
door de vier genoemde getuigen doen afleggen. / Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk
Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Bernardus Gesing en Willemina Ditters door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, en de drie laatstgenoemde getuigen, hebbende de Bruid en eerstgenoemde getuige na daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te
Kunnen Schryven, onder goedkeuring van vier woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
19-3-1834: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1834 / Maart 19: / Johannes Bernardus Nakken // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
29-1-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-1-1838 No 13. / Heden den Negen en
twintigsten der maand January een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om elf
uren, is voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Beyer, herbergier oud acht en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida
Brugman Zyne huisvrouw oud negen en twintig jaren, op Zondag den achtentwintigsten der
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maand January een duizend acht honderd acht en dertig, des morgens ten twee uren ten huize
van hem Comparant in Gendringen binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Theodorus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Gerhardus te Boekhorst, deurwaarder oud
twee en Vyftig jaren, en Johannes Bernadus Nakken, Kuiper oud twee en twintig 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]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
1-4-1841: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 1-4-1841 No 5. / Heden den eersten der
maand April achttien honderd een en veertig zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan: / Christiaan Derksen, daglooner, oud Zes en dertig Jaren, geboren en woonachtig in deze gemeente
meerderjarige Zoon van wylen Willem Derksen, en van diens nagelatene weduwe Janna Meimans dagloonster mede in deze Gemeente woonachtig, ter eenre; en Janna Westerveld, dagloonster, oud Vier en dertig Jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter
van wylen Lammert Westerveld, en van diens nagelatene weduwe Hendrica Bulzink, dagloonster, mede in deze Gemeente woonachtig, ter andere Zijde / En hebben zij tot dat einde aan ons
overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag den een en twintigsten en op zondag den achtentwintigsten Maart achttien honderd een en veertig binnen deze
Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Het Certificaat van Voldoening aan
de Nationale Militie / 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid /
Voorts word door Bruidegom en Bruid te kennen gegeven, dat van hunlieden een Kind geboren
is, op den achtentwintigsten February, achttien honderd Zes en dertig, ingeschreven in het Geboorte Register dezer gemeente van het genoemde jaar onder Numero Vyfen twintig, welk Kind
Zy lieden verklaarden te erkennen en te wettigen. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid op de
door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot
Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Christiaan Derksen en Janna Westerveld door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: / Johannes Bernardus Nakken, Kuiper, oud
vyfen twintig Jaren, / Hendrik Willem Nakken, Kuiper, oud Achten dertig Jaren / Jan Bulsink,
timmerman, oud drie en dertig Jaren, / en Barend van Gulik, boeren werk doende, oud Vier en
dertig Jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en
in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend. / met den Bruidegom en de getuigen, hebbende de Bruid, daartoe
door ons aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
20-12-1846: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1846. / Dec. 20. / Johannes Bernardus Nakken en Hendrika Meijman / beide in deze Gemeente woonachtig / Op Attest van den Burgemeester alhier. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
14-2-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-2-1848 No 22. / Heden den veertienden der maand Februarij achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen de Heer Albertus Aalbers, van beroep Veearts, oud een en
veertig jaren, en Gradus Johannes Geerlings van beroep Timmerman oud Zes en veertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zondag den dertienden der maand Februarij achttien honderd acht en veertig, des middags ten twee uren, in het
huis No. 17 in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertien weken is overleden Martinus Nakken, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
Zoon van Johannes Bernardus Nakken, Kuiper, en Hendrika Meijman, 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
met de Comparanten. / Aalbers. / G J Geerlings / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Nakken:
16-4-1848: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1848. / April 16. / Johannes Bernardus Nakken / Att. naar Wijhe 27 Junij 1852. / v.M. [= predikant Van Meurs] / [verderop wordt
genoemd: Johannes Bernardus Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
29-8-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-8-1848 No 74. / Heden den negen en
twintigsten der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Wessel Hubert Geerligs, van beroep Timmerman,
oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Kaalberg
Zyne huisvrouw, op Maandag den acht en twintigsten der maand Augustus achttien honderd
acht en veertig, des middags ten twee uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No. 16
binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johanna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de getuigen Johannes Bernadus Nakken, van beroep Kuiper, oud twee en dertig jaren, en
Hendricus Wilhelmus Wessel Geerligs van beroep Timmerman, oud drie 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
/ W H Geerligs / J B Nakken / H W W Geerligs / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannus Bernadus) Nakken:
22-1-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1852 / January 22 / [ged.:] maart 7 / Maria
Charlotta / d v Johannus Bernadus Nakken en Hendrikka Meiman / [getuygen] vaeder en
moeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
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]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Nakken:
9-1-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-1-1858 No. 7. / Heden den negenden der
maand January achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Adolph Hendrikus Wisselink, van beroep Klompenmaker oud Zes en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruida Salemink Zyne
huisvrouw, op Vrydag den achtsten der maand January achttien honderd acht en vijftig, des
morgens ten half elf uren, ten huize van hem Comparant in Warm No. 610a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Johanna Elisabeth. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Johannes Bernadus Nakken, van beroep Kuiper oud twee en veertig jaren, en
Hendrik Helmes, van beroep daglooner oud Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / A:H: Wisselink / J B Nakken /
H Helmes / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Lambertus (Johannes Lambertus) Nakken:
3-12-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780 / Dec 3. [<Nov. 3.] / Johannes Lambertus
Nakken, Z.v. wijl: Jan Berend Nakken uijt Weerde. / en Johanna Catharina duppegieter d:v.
wijl: Willem duppegieter, uijt Gendringen / [getrouwd] [sc.: Dec] 17 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Lambertus (Johannes Lambertus) Nakken:
25-3-1782: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1782. / Maart. 25 / Johannes Lambertus Nakken. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Lambertus (Johannes Lambertus) Nakken:
16-11-1793: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1793 / Den 16 novembr is Johannes
Lambertus Nakken overle[den] // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Wilhelm) Nakken:
22-10-1787: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 22 / [ged.:] 28 Octobr / 1787 / Jan Wilhelm. / Z. van Berend Hendrik Nakken en Mechteld Immink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Nakken:
26-6-1839: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 26 / [ged.:] Septemb 8 / 1839 / Jan
Willem / Z V Derk Nakken en Willemiena Aleida Vels / [get.:] vaeder en moeder // [cc 19821999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Nakken:
14-4-1860: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1860. / April 14. / Jan Willem Nakken // [cc 1982-1999 tB]
– K...: / – L...:
– Maria Carola (Maria Charlotta) Nakken:
22-1-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1852 / January 22 / [ged.:] maart 7 / Maria Charlotta / d v Johannus Bernadus Nakken en Hendrikka Meiman / [getuygen] vaeder en
moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Carola (Maria Charlotte) Nakken:
26-3-1869: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1869. / 26 Maart. / Maria, Charlotte
Nakken. / [eerder werd genoemd: Martinus, Johannes Nakken] // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus (Martinus) Nakken:
14-2-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-2-1848 No 22. / Heden den veertienden der maand Februarij achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen de Heer Albertus Aalbers, van beroep Veearts, oud een en
veertig jaren, en Gradus Johannes Geerlings van beroep Timmerman oud Zes en veertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zondag den dertienden der maand Februarij achttien honderd acht en veertig, des middags ten twee uren, in het
huis No. 17 in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertien weken is overleden Martinus Nakken, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
Zoon van Johannes Bernardus Nakken, Kuiper, en Hendrika Meijman, 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
met de Comparanten. / Aalbers. / G J Geerlings / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) Nakken:
26-3-1869: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1869. / 26 Maart. / Martinus,
Johannes Nakken. / Met attest. naar N. Amerika 21 Oct. 1869. / [verderop wordt genoemd:
Maria, Charlotte Nakken] // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – NAKKEN (nr. 14 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 33

– Mechtildis (Machdalena) Nakken:
3-12-1830: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 31 Decenb / 1830 / Machdalena / D V Derk Nakken en Willemiena Aleida Vels / [get.:] de vaeder en moeder // [cc 19821999 tB]
– Nakken [Nakken] ~ Megchelen [Megchelen] ~ Gendringen [Gendringen]:
6-3-1831: Schuldbekentenis d.d. 6-3-1831 nr. 31 [notaris Kolfschoten te Gendringen], Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 772: / No 31 / Voor den Openbaren Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en Residentie Gendringen Kwartier Zutphen,
Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van de nagenoemde Getuigen / Compareerden / Jan
van Huet, Landbouwer, en Maria Te Boekhorst buiten beroep, weduwe van Arend van Huet,
beide wonende te Megchelen Gemeente Gendringen. / Dewelke bekenden bij wege van solidaire Verbintenis, dus een voor al en beide voor een, onder expressen afstand van de beneficien
van orde van voorgang en schuld splitsing, deugdelijk en wel schuldig te zijn, wegens ter leen
ontfangene gelden Aan Jan Berend Könning, Landbouwer wonende in de Heerlijkheid Anholt,
Koningrijk Pruisschen, die alhier mede comparerende Verklaarde de Erkentenis deezer schuld
te accepteren, de som van Twaalf honderd Guldens Nederlands Courant. / Belovende en Verbindende de Debiteur zich onder gezegde Solidairiteit om de aangetogen hoofdsom te zullen Verinteressen met vijf procento in het Jaar, waarvan het eerste Jaar zal Verschenen en betaalbaar zijn
op den Eersten January achttien honderd twee en dertig, en om met die Interest betaling te Continueren van Jaar tot Jaar tot de Volkomen aflossing en voldoening des Kapitaals, die gewoonlijk van weerskanten Jaarlijks op den Verschijnsdag der Interessen te doen en te eisschen blijft
voorbehouden, mits een Denunciatie, waarvan de acte ten Koste van Debiteuren, ten minsten
drie maanden te voren geschied zij, ook dadelijk en ten allen tijde vorderbaar, wanneer de debiteuren langer als drie maanden na den Verschijnsdag in de Interest betaling zuimachtig mogten
zijn, en in geval een of meer der in deeze Verhijpothikeerde Perceelen Vastgoed werden Verkocht, of het Huis navermeld mogt komen af te branden / En zullen alle in deeze gemelde betalingen moeten geschieden in goed hard Nederlandsch Goud of Zilver Geld, naar den legalen
Cours van heden, aan handen en ten woonhuize van den Crediteur of aan den Wettigen houder
der Grosse deezer, of aan navermeld domicilie, zonder eenige Korting om welke rede zulks ook
zoude mogen zijn. / Tot zeekerheid van welk Kapitaal der Interessen en eventueel aan te wendene Kosten hebben de Debiteuren in Solidum verbonden, alle der zelver tegenwoordige en
toekomstige Goederen roerende en onroerende overeenkomstig de Wet, en boven dien tot een
Speciaal Hypotheek en onderpand gesteld. / a. Een Katerstede op Hondeslag, bestaande in Huis
erf en grond hofland en Boomgaard, groot ongeveer Zeven nederlandsche roeden. Voorts de
onderhorige Landen, als Een Kamp Bouwland groot vijf en Tachtig roeden en ruim Vijftien
Ellen. de Sint Nicolaas groot zeventien roeden, en ruim vier en zeventig ellen – de Leeuwen akker, groot als het laatstomschreven Stuk. het Kuiltje, groot omstreeks Veertien roeden, negentien Ellen. het Nakken, groot acht en twintig roeden en ruim acht en dertig Ellen. en Een Stukje
Weidegrond, groot Zes en Vijftig roeden Zeven en Zeventig ellen, tegen het Huis en de voormelde Kamp aanschietende / b. twee stukjes Bouwland, het eene groot ongeveer vijf en dertig
roeden zeven en veertig ellen Schietende met het einde aan den Weg, en met het andere einde
aan het Erf van het voormalige Klooster Sledenhorst, en het andere Stukje, groot Veertien roeden en ruim negentien Ellen, zodanig die twee stukjes Land van Wessel Wilp in het Jaar Zeventien honderd drie en tachtig aan gekocht zijn. / c. Een stuk Bouwland groot acht en twintig roeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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den en ruim acht en dertig ellen het Hesseltje genaamd. / d. de helft van eenen Kamp Bouwland
het Sonder Kampke genaamd, waarvan Gerrit Jan Vriezen de wederhelft toebehoord, zijnde
deeze helft groot Zes en vijftig roeden Zeven en Zeventig Ellen. / e. de Haverweide, zynde
thans gescheurd groot twee Bunders vijftien roeden en tien ellen. / met f de Bieze Weide groot
een Bunder negen en negentig roeden acht en twintig ellen, Zijnde mede gescheurd, en met het
laatst omschrevene Perceel te Zamen aangekocht van de Erfgenamen of regt verkrijgende van
den Landschrijver Smits en huisvrouw, terwijl alle voorschrevene Vaste Goederen in de Buurtschap Megchelen Kanton Gendringen gelegen zijn. / Verklarende de Debiteuren met Submissie van de straffen op bedrog vastgesteld. / Dat de in deeze Verbondene Vaste goederen hun in
Volkomen eigendom toebehoren, en geheel en al zijn Vrij en ontheven van alle legale geregtelijke en Conventionele Hypotheken en Verbanden. / Voor de Executie deezer kiezen Comparanten domicilie ten Kantore van den Notaris Kolfschoten te Gendringen. / Waar van acte / Gedaan
en Gepasseerd te Gendringen ten evengemelden Kantore heden den Zesden Maart achttien honderd Een en Dertig in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus van Veen Particulier en Evert
Helmes Schoemaker beide wonende te Gendringen als Getuigen die met de Comparanten, uitgezonderd genoemde Weduwe van Huet, welke Verklaarde niet te Kunnen Schrijven noch teekenen, Voorts met mij Notaris deeze ten Prothocolle des Notaris verblevene minute getekend hebben, alles na gedane voorlezing. / IJ b konning / ij van huet / J.B. Van Veen / E. Helmes / Kolfschoten // Geregistreerd te Terborg den zestienden Maart 1800 een & dertig deel vyftien folio
zes en twintig recto vak zeven / Houdende Een Blad & geen renvooyen / Ontvangen twaalf gulden regt makende met de vyfen dertig opcents zestien gulden twintig cents. / Ebbenhorst Gr. /
[in de marge:] f 16,20 // [cc 1982-1999 tB]
– O...: / – P...: / – Q...: / – R...: / – S...:
– Theodorus (Derk) Nakken:
15-10-1790: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 17 Octobr. / 1790 / Derk. /
Z.V. Bernd Hendrik: Nakken en Megteld Imminks / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
31-5-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] May 31 / [ged.:] July 17 / 1825 / Willemiena Johanna Berndiena / D V Derk Nakken en Willemiena Aleida Fels / [get.:] de vader en
moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Dirk) Nakken:
1-9-1825: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1825. / September 1. / Dirk Nakken
/ Van Voorburg. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 15-10-1790 geboren (AHA-volgnr. 1927),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 294:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 227
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 7)
– Naam: Derk Nakken
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– Geboortedatum: den 15 Octob 1790
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 6 vertr. naar Deutichem / [achter een omgekeerde accolade:] alle vertrokken [:kennelijk is “vertrokken” weer doorgestreept] / 10) Theodora Nieuwenhuis naar Anholt. // [cc 15-7-2004/22-9-2004 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
14-11-1827: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Novemb 14 / [ged.:] Decemb 2 / 1827 /
Fredrikka / D V Derk Nakken en willemiena Aleida Fels / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
3-12-1830: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 31 Decenb / 1830 / Machdalena
/ D V Derk Nakken en Willemiena Aleida Vels / [get.:] de vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Dirk) Nakken:
± 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 420. Dirk Nakken // [cc 16-6-2001/6-3-2004 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
18-1-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1833 No 5. / Heden den Achttienden
der maand January een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om tien uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Nakken, eigenwerk
doende oud drie en veertig jaren, en Hendrik Fenhorst dagloner oud Een en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag den achttienden der maand January een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Zes uren,
in het huis No. 231a in Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaren is
overleden Elisabeth Wiltink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente
dochter van de Ehelieden Jan Wiltink, dienende als Soldaat by het Korps Mineurs, en van
Berendina ten Bensel, Zonder beroep in deze gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
6-2-1834: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 6 / [ged.:] 26 February / 1834 / Johanna
Drikka / D v Derk Nakken en Willemiena Aleida Fels / [get.: de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (2x) (Dirk/Dirk) Nakken:
7-7-1836: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 7 / [ged.:] 24 July / 1836 / Dirk / z v Dirk
Nakken en Willemiena Aleida Vels / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 107:
Een onder Meggelen, tegen over het slag van den verkooper, en overigens tusschen de eigendommen van den Heer van Nispen van Zwanenburg, en van Derk Nakken gelegen perceel weideland, plakgrond en houtgewas, «het Goor» genaamd, bekend bij het kadaster sectie E,
No. 94, voor – bund., 9 roed., – ell.
[No.] 97, [voor] 2 [bund.,] 34 [roed.,] – [ell.]
[No.] 98, [voor] 1 [bund.,] 71 [roed.,] 10 [ell.]
dus te zamen voor 4 bund., 14 roed., 10 ell.
[Kooper:] Jonkheer C.E.J.F. van Nispen van Zwanenburg te Zevenaar // [cc 27-2-2007/8-7-2007
tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
26-6-1839: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Juny 26 / [ged.:] Septemb 8 / 1839 / Jan
Willem / Z V Derk Nakken en Willemiena Aleida Vels / [get.:] vaeder en moeder // [cc 19821999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
11-11-1842: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Novemb 11 / [ged.:] Decemb 11 / 1842 /
Aleida Wilhelmiena / D V Derk Nakken en Wilhelmiena Aleida Fels /[get.:] vaeder en
moed[er] // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
21-10-1845: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] october 21 / [ged.:] December 7 / 1845 /
Hendrikka wandriena / D V Derk Nakken en wilhelmiena Aleida Fels / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
1-9-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-9-1848 No 77. / Heden den eersten der
maand September achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Migchelbrink, van beroep daglooner, oud vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Bernardina Gieling, zyne huisvrouw, op Woensdag den dertigsten der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, des
middags ten vijf uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No. 229c, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Helena. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Derk Nakken, van beroep Boerenwerkdoende, oud achtenvyftig jaren, en Derk Jan Bosman,
van beroep Boerenwerk doende, oud drie en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
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zing, door ons onderteekend met de getuigen, hebbende de Comparant, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende / D Nakken / D J Bosman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Dirk) Nakken:
21-1-1855: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1855. / Janr 21. / Dirk Nakken / met
att. naar Rozendaal by Breda. 1 Dec. 1864. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (D.) Nakken:
21-7-1857: D. Nakken, lid van de commissie ter voorbereiding van een zelfstandige hervormde
gemeente te Megchelen; vermeld in AHA-document 8570721a // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Nakken:
22-9-1857: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-9-1857 No 118 / Heden den twee en
twintigsten 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, Wander Jan Nakken van beroep Kuiper oud
Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora ter Horst
Zijne huisvrouw op Maandag den een en twintigsten der maand September achttien honderd zeven en vijftig, des avonds ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No 110 c
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Derk. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de getuigen Barend van Gulik van beroep Winkelier oud Vijftig jaren, en Adam Salzmann
van beroep Schoenmaker oud twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met den Comparant, en de getuigen. / W J Nakken / B: van Gulik / A
Salzmann / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– U...: / – V...:
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
22-10-1821: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 22 / [ged.:] 27 October / 1821 / Wander
Jan / z v Johannus Bernadus Nakken en Elsken Pris / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 22-10-1821 geboren (AHA-volgnr. 161),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 21:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 21
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 6)
– Naam: Wander Jan [Nakken]
– Geboortedatum: 22 Octob 1821
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 1-4-2004/5-6-2004 tB]
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– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
24-3-1839: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1839. / 24 Maart. / Wander Jan
Nakken. / Att. naar Dinxperlo 1858. // [cc 1982-1999 tB]
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
28-4-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-4-1848 No 32. / Heden den achtentwintigsten der maand April achttien honderd acht en veertig, is voor ons Jan Richard Boeveldt,
tweede [#Burgemeester en] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Jacobus Hendrikus te Boekhorst van beroep bakker oud vyfendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Jenneken Harterink,
Zyne huisvrouw op donderdag den zevenentwintigsten der maand April achttien honderd acht
en veertig, des morgens ten negen uren, ten huize van hem comparant in Gendringen No. 63,
binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Theodora. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Adriaan Wanrooij van beroep Koperslager oud tweeëndertig jaren, en
Wander Jan Nakken van beroep Kuiper oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den comparant en de getuigen, onder goedkeuring
der doorhaling in deze acte van twee gedrukte woorden. / J. H te Boekhorst / A. Wanrooij / W J
Nakken / J R Boeveld // [cc 1982-1999 tB]
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
3-5-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 3-5-1848 No 8. / Heden den derden der
maand Mei achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan: Johannes
Kolenbrander, Klompenmaker, oud twintig jaren, geboren in de Gemeente Berg en woonachtig
in deze Gemeente, minderjarige Zoon van Jan Kolenbrander, daglooner, en Joanna Saals, ehelieden in deze Gemeente woonachtig, ter eenre; en Aleida Essink, dienstmeid, oud twee en dertig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter van wylen de ehelieden Bernardus Hendrikus Essink en Theodora Scholten, ter andere Zyde. / En hebben zij tot dat
einde aan ons overlegd (!): / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag
den drie en twintigsten en op zondag den dertigsten April achttien honderd acht en veertig, binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie / 3. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 4. Het geboorteattest der Bruid. / De Ouders van den Bruidegom, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard
derzelver toestemming te geven tot dit huwelyk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de
door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot
echtgenooten, en dat zij getrouweiijk (!) alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Johannes Kolenbrander, en Aleida Essink door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Jan Beijer, Winkelier, oud acht en dertig
jaren, Gradus Helmes, Boerenwerk doende, oud een en dertig jaren, Wander Jan Nakken, Kuiper, oud Zes en twintig jaren, en Johan Hendrik Schadron, daglooner, oud twee en Zestig jaren,
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allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in de twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Bruidegom en de drie eerstgenoemde getuigen, hebbende de Bruid,
en de Ouders van den Bruidegom, beneffens de laatstgenoemde getuige, daartoe aangezocht
Zynde, verklaard niet te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. / J. Kolenbrander / J
Beijer / G Helmes / W J Nakken / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
1-5-1853: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1853. / Mei 1. / Wander Jan Nakken en Theodora ter Horst / Op attest van den Burgemeester alhier // [cc 1982-1999 tB]
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
13-3-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-3-1854 No 36. / Heden den dertienden
der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Jan van Rooden van beroep daglooner oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Anna Jacoba Nakken, Zyne huisvrouw op
Zondag den twaalfden der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten een
uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No. 31, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Wilhelmina /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Wander Jan
Nakken van beroep Kuiper oud twee en dertig jaren, en Garrit Hendrik Janssen van beroep
Zadelmaker oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
24-4-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-4-1854 No 42. / Heden den vier en
twintigsten der maand April 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 / Wander Jan Nakken van beroep Kuiper, oud twee en dertig jaren, / en Berend Luimes van beroep Smid oud drie en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zaturdag den twee en twintigsten der maand
April achttien honderd vier en vijftig, des nachts ten een uren, in het huis No. 40 in Gendringen,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van elf maanden is overleden Johannes Jacobus Tersteeg, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Jacobus
Tersteeg, daglooner, en Anna Helena Boom, 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 met de Comparanten. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
22-9-1857: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-9-1857 No 118 / Heden den twee en
twintigsten 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, Wander Jan Nakken van beroep Kuiper oud
Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora ter Horst
Zijne huisvrouw op Maandag den een en twintigsten der maand September achttien honderd zeven en vijftig, des avonds ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No 110 c
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Derk. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de getuigen Barend van Gulik van beroep Winkelier oud Vijftig jaren, en Adam Salzmann
van beroep Schoenmaker oud twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met den Comparant, en de getuigen. / W J Nakken / B: van Gulik / A
Salzmann / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wanderus Johannes (Wander Jan) Nakken:
13-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 13-5-1876 No. 6. / Heden den Dertienden
der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den drie en twintigsten en op zondag den dertigsten April achttien honderd zes en zeventig, / Hendrik Jan Dales,
oud acht en twintig Jaren, Voerman, geboren in de gemeente Wisch en wonende te Mülheim,
aan den Ruhr in Pruissen, meerderjarige zoon van Christiaan Dales en van Hendrina Schneerman, echtelieden, Arbeiders, wonende in de gemeente Wisch, ter eenre, / en Aaltjen Dales, oud
twintig Jaren, Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van
Derk Jan Dales en van Hendrika ter Horst, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente,
ter andere zyde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven
door den Ambtenaar van den Burgerlyken Stand te Mülheim meermeld, ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting zyn afgeloopen. / 2o Een Certificaat
van voldoening aan de Nationale Militie. / 3o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o Het
geboorte attest der Bruid. / De ouders van den Bruidegom en de Ouders der Bruid alle alhier
tegenwoordig hebben ons verklaard hunne toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens
door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd
zijnde, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Hendrik Jan
Dales en Aaltjen Dales door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar
in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Hendrik
Bruens, Arbeider, oud vier en zestig Jaren, Wander Jan Nakken, Kuiper, oud Vier en Vyftig
Jaren, Christiaan Luimes, Arbeider, oud acht en veertig Jaren en Johannes Kroesen, Arbeider,
oud een en Zestig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, haren Vader en de geDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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tuigen, hebbende de ouders van den Bruidegom en de Moeder [der] Bruid daartoe aangezocht
zynde, verklaard niet te kunnen schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Johanna Berendina (Willemiena Johanna Berndiena) Nakken [Nakken]:
31-5-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] May 31 / [ged.:] July 17 / 1825 / Willemiena Johanna Berndiena / D V Derk Nakken en Willemiena Aleida Fels / [get.:] de vader en
moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Johanna Berendina (Willemina Johanna Berendina) Nakken [Nakken]:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 31-5-1825 geboren (AHA-volgnr. 1929),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 294:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 227
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 9)
– Naam: Willemina Johanna [Beren, met potlood verlengd tot:] Berendina Nakken
– Geboortedatum: den 31 Mei 1825
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 6 vertr. naar Deutichem / [achter een omgekeerde accolade:] alle vertrokken [“vertrokken” is kennelijk weer doorgestreept] / 10) Theodora Nieuwenhuis naar Anholt. // [cc 15-7-2004/22-9-2004 tB]
– Wilhelmina Johanna Berendina (Wilhelmina Johanna Berendina) Nakken:
26-6-1844: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1844. / Junij 26. / Wilhelmina Johanna Berendina Nakken. // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...:

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 17 juli 2010 )

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aalderink (ook Eelderink e.d.) (G)
Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
Ansink (ook Antzing 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)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
Bongers (ook Bongards 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)
Bruil (ook Bruyel e.d.) (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.) (G)
Brus (ook Brussen e.d.) (G)
Cent (ook Senten e.d.) (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.) (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.) (G)
Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.) (G)
Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
Doetinchem (De Kruisberg) (G)
Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
Donkers (ook Donker e.d.) (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
Druten (ook van Druten e.d.) (G)
Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
Geerlink (ook Geerligs e.d.) (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)
Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
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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)
Hamer (ook Hamers e.d.) (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)
Harterink (ook Hartring e.d.) (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.) (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
Hieltjes (ook Heiltjes 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)
Kets (ook Ketz e.d.) (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.) (G)
Kok (ook Kock e.d.) (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.) (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.) (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
Kruisberg te Doetinchem (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)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.) (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
Mentjot (familiedossier) (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.) (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.) (G)
Nakken (ook Nacken e.d.) (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.) (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
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Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.) (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
Radstake (ook Ratstaak 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)
Remmelink (ook Remmeling e.d.) (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.) (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
Schut (ook Schutte e.d.) (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
Starink (ook Staring e.d.) (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.) (G)
Steverink (ook Stovering e.d.) (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.) (G)
Temmink (ook Temming e.d.) (G)
Terink (ook Teering e.d.) (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
Ubbink (ook Obbink 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)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.) (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.) (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)
Wenink (ook Weenink e.d.) (G)
Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.) (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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