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AHA-dossier nr. 204-1:

PRINS & PRINSEN
De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
willekeurige verzameling afschriften van allerlei archivalia, door ondergetekende getranscribeerd en
alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van gelatiniseerde standaardnamen. Dit is de eerste
editie van de collectie Prins & Prinsen (AHA-uitgave 204-1). Een overzicht van alle AHA-publicaties is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
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doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
u (ter verduidelijking)
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/opslagdatum
tussengevoegd (boven de tekst)
veranderd in
eerst gespeld als
verkorting, ligatuur of conjunctieteken

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates (zie de alfabetische lijst aan het eind van
deze uitgave). U kunt ze vinden via de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met
eventuele spellingvarianten.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
Eigen afschriften (“Algemeen Historisch Archief ”)
Doetinchem, 6 augustus 2014
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N.B.: Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:
– A...:
– A. te Brake-Prinsen:
7-6-1954 (rouwbrief): Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U kennis te geven, dat na een korte
ongesteldheid, is overleden onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard Fredrik
Prinsen / Weduwnaar van Bildiena Julius, / in de ouderdom van ruim 79 jaar. / Winterswijk: B.A.
Prinsen. [en] T. Prinsen-Bulters. / Nijmegen: W.G. Prinsen. [en] J. Prinsen-de Jongh. / Winterswijk:
H. v. Lochem. [en] A. v. Lochem-Dijkgraaf. / Hees (Limburg): G.W. Prinsen. [en] S. PrinsenHeijting. / Dieren: A.B. Prinsen. [en] E.B. Prinsen-Nijweide. / Winterswijk: A. te Brake-Prinsen.
[en] J.B. te Brake. / Arnhem: B.F. Begeman-Prinsen. [en] H.J. Begeman. / Dieren, 7 Juni 1954. /
“Hotel De Kroon”. / De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 10 Juni a.s., des namiddags
14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk. Vertrek vanaf Cafè [lees: Café]
Prinsenhof, Misterstraat, Winterswijk te 14.00 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– A.B. Prinsen:
7-6-1954 (rouwbrief): Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U kennis te geven, dat na een korte
ongesteldheid, is overleden onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard Fredrik
Prinsen / Weduwnaar van Bildiena Julius, / in de ouderdom van ruim 79 jaar. / Winterswijk: B.A.
Prinsen. [en] T. Prinsen-Bulters. / Nijmegen: W.G. Prinsen. [en] J. Prinsen-de Jongh. / Winterswijk:
H. v. Lochem. [en] A. v. Lochem-Dijkgraaf. / Hees (Limburg): G.W. Prinsen. [en] S. PrinsenHeijting. / Dieren: A.B. Prinsen. [en] E.B. Prinsen-Nijweide. / Winterswijk: A. te Brake-Prinsen.
[en] J.B. te Brake. / Arnhem: B.F. Begeman-Prinsen. [en] H.J. Begeman. / Dieren, 7 Juni 1954. /
“Hotel De Kroon”. / De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 10 Juni a.s., des namiddags
14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk. Vertrek vanaf Cafè [lees: Café]
Prinsenhof, Misterstraat, Winterswijk te 14.00 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– Adrianus Gosuinus Simon (Adrianus Gozewinus Simon) Prins:
11-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 11-4-1813 [ongenummerde akte nr. 8]: In het
Jaar Agtienhonderd en Dertien den Elfden der maand April, zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede, gecompareerd Willem ten Bosch en Adrianus Gozewinus Simon Prins, zijnde geburen van
de nagenoemde, welke ons verklaard hebben dat op den Tienden der bovengenoemde maand en
Jaar des morgens ten Vier uuren, Wouter van Eck, oud Drie en Tachtig Jaaren, woonachtig in de
gemeente alhier, in het huis No 57 is overleeden. – En hebben de declaranten deeze acte na dat hun
dezelve was voorgeleezen nevens ons ondertekend. / Wm Ten Bosch / A:G:S: Prins / Theods Prins
maire // [cc 1982-1999 tB]
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– Adrianus Gosewinus Simon (Adrianus Gosewinus Simon) Prins:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom /
Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 131 / Naam en voornaam: Prins, Adrianus
Gosewinus Simon / Geboortedatum: 1790. 10 April / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats:
Bennekom / Beroep: Luitnant / Naam en voornaam der ouders: dezelven [= Theods Prins en Anna
Klinkenberg] / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehuwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij
de loting getrokken: 21. / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-5 / Redenen van vrystelling by de
trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Aleida Wilhelmina (Aleida Willemina) Prinsen:
20-3-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 20-3-1867 No 27: Heden den Twintigsten Maart
achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan
Kip, landbouwer oud Acht en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in de Heurne dewelke
ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene dochter welke Zijne huisvrouw Aleida
Willemina Prinsen Zonder beroep, alhier wonende op Dingsdag den Negentienden der maand
Maart dezes jaars, des morgens ten Vier uren, in Zyne woning ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Dina Willemina / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Veurentjes, daglooner, oud Acht en
twintig jaren, en van Arend Jan Veerbeek, Klompenmaker oud Zeven en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na
in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
met den Comparant en de getuigen // H J Kip / J Veurentjes / A J Veerbeek / Ebeling // [cc
(webfoto) 6-3-2010/22-2-2011 tB]
– Berendina F. (?) (B.F.) Begeman-Prinsen:
7-6-1954 (rouwbrief): Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U kennis te geven, dat na een korte
ongesteldheid, is overleden onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard Fredrik
Prinsen / Weduwnaar van Bildiena Julius, / in de ouderdom van ruim 79 jaar. / Winterswijk: B.A.
Prinsen. [en] T. Prinsen-Bulters. / Nijmegen: W.G. Prinsen. [en] J. Prinsen-de Jongh. / Winterswijk:
H. v. Lochem. [en] A. v. Lochem-Dijkgraaf. / Hees (Limburg): G.W. Prinsen. [en] S. PrinsenHeijting. / Dieren: A.B. Prinsen. [en] E.B. Prinsen-Nijweide. / Winterswijk: A. te Brake-Prinsen.
[en] J.B. te Brake. / Arnhem: B.F. Begeman-Prinsen. [en] H.J. Begeman. / Dieren, 7 Juni 1954. /
“Hotel De Kroon”. / De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 10 Juni a.s., des namiddags
14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk. Vertrek vanaf Cafè [lees: Café]
Prinsenhof, Misterstraat, Winterswijk te 14.00 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernard) Prinsen:
19-11-1886: Bernard Prinsen, landbouwer te IJzerlo onder Aalten, gehuwd met Wilhelmina
Hendrika te Boekhorst; vermeld in AHA-document 8861119a // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Bernard) Prinsen:
19-11-1886: schuld van Bernard Prinsen onder Aalten aan de erven Te Boekhorst op de Wals
(geleend geld); vermeld in AHA-document 8861119a // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernard) Prinsen:
19-11-1886: verklaring van Gerrit Rosier Hendrikszoon dat hij van de weduwe van Heinrich
Breintjes 500 gulden ontvangen had voor de bouw van gebouwen te IJzerlo en Hal, ten behoeve van
Bernard Prinsen te IJzerlo (door laatstgenoemde ontkend); vermeld in AHA-document 8861119a
// [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernard) Prinsen:
19-11-1886: protest tegen de verklaring van Bernard Prinsen dat hij van een kapitaal van f 500,geen rente schuldig zou zijn, aangezien de overledene Frederika Elisabeth Rosier hem dat
geschonken zou hebben; vermeld in AHA-document 8861119a // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernard) Prinsen:
10-2-1887: Bernard Prinsen, landbouwer, wonende te IJzerlo onder Aalten, “in algeheele
gemeenschap van goederen, onder de werking der tegenwoordige wetgeving” gehuwd met
Wilhelmina Hendrika te Boekhorst; vermeld in AHA-document 8870210a // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernard) Prinsen:
10-2-1887: verdeling der nalatenschap van Frederika Elisabeth Rosier: Johan Herman te Boekhorst
7/16 deel, Wilhelmina Hendrika te Boekhorst (echtgenote van Bernard Prinsen) 3/16 deel, de
minderjarige Jan Albert Koldewei 3/16 deel, alsmede de minderjarigen Catharina Römer, Karel
Römer en Willemina Römer samen 3/16 (of ieder 3/64) deel; vermeld in AHA-document 8870210a
// [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus A. (?) (B.A.) Prinsen:
7-6-1954 (rouwbrief): Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U kennis te geven, dat na een korte
ongesteldheid, is overleden onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard Fredrik
Prinsen / Weduwnaar van Bildiena Julius, / in de ouderdom van ruim 79 jaar. / Winterswijk: B.A.
Prinsen. [en] T. Prinsen-Bulters. / Nijmegen: W.G. Prinsen. [en] J. Prinsen-de Jongh. / Winterswijk: H. v. Lochem. [en] A. v. Lochem-Dijkgraaf. / Hees (Limburg): G.W. Prinsen. [en] S. PrinsenHeijting. / Dieren: A.B. Prinsen. [en] E.B. Prinsen-Nijweide. / Winterswijk: A. te Brake-Prinsen.
[en] J.B. te Brake. / Arnhem: B.F. Begeman-Prinsen. [en] H.J. Begeman. / Dieren, 7 Juni 1954. /
“Hotel De Kroon”. / De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 10 Juni a.s., des namiddags
14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk. Vertrek vanaf Cafè [lees: Café]
Prinsenhof, Misterstraat, Winterswijk te 14.00 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
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– Bernardus Wilhelmus (?) (B.W.) Prinsen:
21-7-1959 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder Berendina Hendrika Hane / weduwe van J.H. Prinsen / op de
leeftijd van ruim 83 jaren. / B.W. Prinsen / G.H. Prinsen / B.J.H. Prinsen-Wisselink / W.B. Prinsen
/ Johan en Rinus / Aalten, 21 juli 1959. / Prinsenstraat 41 / De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 24 juli 1959, op de begraafplaats “Berkenhove”. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden
in gebouw “Patrimonium”, welke om 2 uur begint, en waarbij u beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– Clementina (Clementine) Prinsen:
8-10-1913 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Prinsen.
– (0) Kaartnummer: 5619
– (1) Regel- of volgnr.: 5 (van 9 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Prinsen
– (3) Voornamen: Clementine
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 8-10-1913
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: – (10) Kerkgenootschap: NH
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: – (14) Woonplaats: Wals 6
– (15) Inschrijvingsdatum: – (16) Afkomstig van: – (17) Uitschrijvingsdatum: 30-5-’31
– (18) Vertrokken naar: Gendringen 1235.
– (19) Overleden op: – (20/21) Aanmerkingen: – // [cc (webfoto) 16-9-2012/24-10-2012 tB]
– D...: nog geen gegevens.
– E...: nog geen gegevens.
– Fredericus Wilhelmus (Fredrik Willem) Prinzen:
2-8-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-8-1877 No. 87. / Heden den Tweeden der
maand Augustus achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Rudolph Westendorp van beroep Timmerman oud twee en Veertig jaren,
en Gerrit Willem Jansen van beroep Akkerbouwer oud Zes en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Eersten der maand Augustus
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk C N o. 127 in
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Bredenbroek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en dertig Jaren en
Vier maanden Aleida te Kamp, Zonder beroep, geboren in deze gemeente en woonachtig geweest te
Dinxperlo, Weduwe van Fredrik Willem Prinzen, dochter van Berend Willem te Kamp, overleden
en van Hendrien Ebbers, Zonder beroep, wonende in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze
Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // R Westendorp / G W Jansen /
VDLaar. // [cc (webfoto nr. 199/394) 23-9-2013/8-6-2014 tB]
– Geertruida Johanna (Geertruida Johanna) Prinsen:
5-10-1914: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 5-10-1914 No 65. / Heden den vijfden October
negentien honderd-veertien, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Antonius Prinsen oud vier en dertig jaren,
van beroep fabrieksarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote,
Johanna Geertruida Veerbeek, zonder beroep, wonende in deze Gemeente op den derden October
dezes jaars, des namiddags ten tien ure, ten huize van hem aangever in de wijk C, de Heurne
nummer vijf binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Geertruida Johanna / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Fredrik Schuurman, oud vier en veertig jaren, van beroep kleermaker, en
Theodorus Schuurman oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (?) (Gerda) Menkveld-Prinsen:
28-2-1995 (overlijdensadvertentie): “Rust nu maar uit / je hebt je strijd gestreden. / Je hebt het met
veel moed gedaan. / Wie kan begrijpen wat je hebt geleden / en wie kan voelen wat je hebt
doorstaan.” / Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat na een moedig en geduldig gedragen ziekte van ons is heengegaan, onze inniggeliefde vrouw,
moeder en oma Antjen Prinsen-Luemes / echtgenote van Henk Prinsen / op de leeftijd van 71 jaar. /
Zij was een voorbeeld voor ons allen. / De Heurne: J.H. Prinsen / De Heurne: Hans en Sina [en]
Brenda, Jurian, Nienke / Almere: Thea en Dick [en] Wilco / Beuningen: Marian en Christiaan [en]
Barbara, Valentijn, Roos / 7095 AW De Heurne, 28 februari 1995 / D.H. Keuperweg 18a / Moeder
is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van haar te nemen op vrijdag 3
maart van 19.00 uur tot 20.00 uur. / De herdenkingsdienst vindt plaats op zaterdag 4 maart om
11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Dinxperlo. / Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. /
De teraardebestelling zal voorafgaande aan de dienst plaatsvinden in familiekring. / Liever geen
bloemen. / Zij die onverhoopt geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als
zodanig te beschouwen. // [hieronder:] Na een liefdevol leven en veel zorgen is van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster Antjen Prinsen-Luemes / Silvolde: Gerhard Prinsen [en] Hannie PrinsenVriezen / Eefde: Gerda Menkveld-Prinsen [en] Wolter Menkveld / Silvolde: Jo Vriezen-Prinsen
[en] Wim Vriezen / We wensen Henk en kinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. / 28 februari
1995 // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (?) (Gerhard) Prinsen:
28-2-1995 (overlijdensadvertentie): “Rust nu maar uit / je hebt je strijd gestreden. / Je hebt het met
veel moed gedaan. / Wie kan begrijpen wat je hebt geleden / en wie kan voelen wat je hebt
doorstaan.” / Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat na een moedig en geduldig gedragen ziekte van ons is heengegaan, onze inniggeliefde vrouw,
moeder en oma Antjen Prinsen-Luemes / echtgenote van Henk Prinsen / op de leeftijd van 71 jaar. /
Zij was een voorbeeld voor ons allen. / De Heurne: J.H. Prinsen / De Heurne: Hans en Sina [en]
Brenda, Jurian, Nienke / Almere: Thea en Dick [en] Wilco / Beuningen: Marian en Christiaan [en]
Barbara, Valentijn, Roos / 7095 AW De Heurne, 28 februari 1995 / D.H. Keuperweg 18a / Moeder
is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van haar te nemen op vrijdag 3
maart van 19.00 uur tot 20.00 uur. / De herdenkingsdienst vindt plaats op zaterdag 4 maart om
11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Dinxperlo. / Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. /
De teraardebestelling zal voorafgaande aan de dienst plaatsvinden in familiekring. / Liever geen
bloemen. / Zij die onverhoopt geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als
zodanig te beschouwen. // [hieronder:] Na een liefdevol leven en veel zorgen is van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster Antjen Prinsen-Luemes / Silvolde: Gerhard Prinsen [en] Hannie PrinsenVriezen / Eefde: Gerda Menkveld-Prinsen [en] Wolter Menkveld / Silvolde: Jo Vriezen-Prinsen
[en] Wim Vriezen / We wensen Henk en kinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. / 28 februari
1995 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Fredericus (Gerhard Fredrik) Prinsen:
7-6-1954 (rouwbrief): Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U kennis te geven, dat na een korte
ongesteldheid, is overleden onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard
Fredrik Prinsen / Weduwnaar van Bildiena Julius, / in de ouderdom van ruim 79 jaar. /
Winterswijk: B.A. Prinsen. [en] T. Prinsen-Bulters. / Nijmegen: W.G. Prinsen. [en] J. Prinsen-de
Jongh. / Winterswijk: H. v. Lochem. [en] A. v. Lochem-Dijkgraaf. / Hees (Limburg): G.W. Prinsen.
[en] S. Prinsen-Heijting. / Dieren: A.B. Prinsen. [en] E.B. Prinsen-Nijweide. / Winterswijk: A. te
Brake-Prinsen. [en] J.B. te Brake. / Arnhem: B.F. Begeman-Prinsen. [en] H.J. Begeman. / Dieren, 7
Juni 1954. / “Hotel De Kroon”. / De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 10 Juni a.s., des
namiddags 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk. Vertrek vanaf Cafè [lees:
Café] Prinsenhof, Misterstraat, Winterswijk te 14.00 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Fredericus (Gerhard Fredrik) Prinsen:
?-7-1954 (dankbetuiging): Voor Uwe hartelijke blijken van deelneming, betoond bij het overlijden
van onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard Fredrik Prinsen, betuigen wij
U onze oprechte dank. / Familie Prinsen / Dieren, Juli 1954 / Hotel “De Kroon” // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Hendricus (?) (G.H.) Prinsen:
21-7-1959 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder Berendina Hendrika Hane / weduwe van J.H. Prinsen / op de
leeftijd van ruim 83 jaren. / B.W. Prinsen / G.H. Prinsen / B.J.H. Prinsen-Wisselink / W.B. Prinsen
/ Johan en Rinus / Aalten, 21 juli 1959. / Prinsenstraat 41 / De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 24 juli 1959, op de begraafplaats “Berkenhove”. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden
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in gebouw “Patrimonium”, welke om 2 uur begint, en waarbij u beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (?) (G.W.) Prinsen:
7-6-1954 (rouwbrief): Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U kennis te geven, dat na een korte
ongesteldheid, is overleden onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard Fredrik
Prinsen / Weduwnaar van Bildiena Julius, / in de ouderdom van ruim 79 jaar. / Winterswijk: B.A.
Prinsen. [en] T. Prinsen-Bulters. / Nijmegen: W.G. Prinsen. [en] J. Prinsen-de Jongh. / Winterswijk:
H. v. Lochem. [en] A. v. Lochem-Dijkgraaf. / Hees (Limburg): G.W. Prinsen. [en] S. PrinsenHeijting. / Dieren: A.B. Prinsen. [en] E.B. Prinsen-Nijweide. / Winterswijk: A. te Brake-Prinsen.
[en] J.B. te Brake. / Arnhem: B.F. Begeman-Prinsen. [en] H.J. Begeman. / Dieren, 7 Juni 1954. /
“Hotel De Kroon”. / De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 10 Juni a.s., des namiddags
14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk. Vertrek vanaf Cafè [lees: Café]
Prinsenhof, Misterstraat, Winterswijk te 14.00 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (?) (Gerrit/G.W.) Prinsen:
14-4-1990 (overlijdensadvertentie, tussen haakjes aangevuld met gegevens uit de collectie van J.J.
Renting): “Veilig in Jezus armen”. / Bedroefd doch dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend delen wij u mede dat na een moedig, langdurig gedragen ziekte van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma Berendina Carolina Renting-Vriezen op de
leeftijd van 78 jaar. [geboren 27-6-1911 te Gendringen; dochter van Gerrit Jan Vriezen en
Geertruida Santbulte] / A.W. Renting [= haar man Antoon Wilhelm Renting, geboren 29-5-1911;
getrouwd 8-12-1938] / [haar niet genoemde eerste kind: Everdina Geertruida Renting, geboren 3-11944 te Gendringen; overleden 17-2-1946 te Doetinchem] / Ineke [= haar tweede kind Berendina
Carolina Wilhelmina Renting, geboren 8-8-1946 te Gendringen;] en [schoonzoon] Henny [= H. ter
Horst, woonachtig Wiekenseweg 26 te Gendringen] / Hans, Sylvia-Albert / Susan, Frank / Joop [=
haar derde kind Johan Christiaan Wilhelm Renting, geboren 14-11-1947 te Gendringen] en
[schoondochter] Riky [woonachtig: Hoge Rokken 3a te Gendringen] / Wilfred, Jeroen / [haar vierde
kind:] Joke [= Johanna Hendrika Renting, geboren 9-11-1950 te Gendringen] en [schoonzoon]
Gerrit [= G.W. Prinsen, Bredevoortsestraatweg 141 te Aalten] / Diana, Wendy / [haar vijfde
kind:] Willy [= Wilhelmina Geertruida Renting, geboren 12-1-1953 te Gendringen] en
[schoonzoon] Piet [woonachtig: Touwslagersbaan 26, Gendringen] / Bjorn, Chantal / Gendringen,
14 april 1990 / Hoge Rokken 3 / Correspondentie-adres: Fam. ter Horst, Wiekenseweg 26, 7081 HV
Gendringen / Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum “Monuta”, Nijverheidsweg 4 te Ulft, waar
gelegenheid is tot afscheidnemen op dinsdag 17 april van 19.00-19.30 uur. / De rouwdienst zal
worden gehouden op woensdag 18 april om 13.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Gendringen, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de Ned. Herv. begraafplaats aldaar. / Vooraf is er gelegenheid tot
condoleren van 12.30-13.00 uur in de kerk. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. // [cc 1982-1999
tB]
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– Helena (Helena) Prins:
8-9-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 8-9-1816 No 17 / Heden den Achtsten der
maand September eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor
ons Mr Johan Theodor Van Coeverden Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Bernardus Döling Landbouwer oud drie en
veertig jaren, en Fredrik Brus Landbouwer oud Zeven en vijftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand September des jaars
1816 des Avonds ten tien uren, in het huis No. 212 binnen deze Gemeente in den ouderdom van
twee en Zestig jaren is overleden Aleida Stevens weduwe van wijlen Willem Jansen Dochter van
wijlen Jan Stevens En Helena Prins / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrikka) Prins:
19-2-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 19-2-1867 No 16: Heden den Negentienden
Februarij achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen
Theodorus Kraaijenbrink, landbouwer oud drie en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in
het dorp dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne
huisvrouw Hendrikka Prins, zonder beroep, met hem alhier wonende op Maandag den
Achttienden der maand Februarij dezes jaars, des morgens ten negen uren, in zyne woning ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven de voornaam van
Bernard / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Jan te
Grotenhuis, klompenmaker, oud een en dertig jaren, en van Jan Willem Klompenhouwer, Smid oud
Zes en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze
gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend met den Comparant en de getuigen // T Kraaijenbrink . D J te Grotenhuis
/ J.W. Klompenhouwer / Ebeling // [cc (webfoto) 5-3-2010/26-2-2011 tB]
– Hendricus (Henricus) Prins:
9-2-1742: RBS 576.2 (lidmatenboek N.H. kerk Bennekom 1772-1860): [onder: “Namen der
Ledematen, die met den aanvang van het Jaar 1772 te Bennekum gevonden wierden”] / In het Dorp
/ [volgnummer:] 18 / Ing~: [= ingekomen] met attest~: van Deventer 9 Febr: 1742 / Henricus Prins
/ gest~: [= gestorven] den 2 Dec: 1799 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (N.N.) Prins:
25-4-1816: Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 621, getiteld: “Repertoire der actens en Stukken,
gepasseerd voor Everhard Derk van Meurs, Notaris in het Kanton Ede, residerende te Lunteren,
voor den jaare 1816 inhoudende tien Blad Zijden, geviseerd, gecoteerd en geparapheerd van de
eerste tot de laatste Blad Zijde, door Ons President van de Regtbank van eerste aanleg, Zitting
houdende te Arnhem. / Arnhem den 22 February agtien honderd en Sestien / W R Brantsen Prs [=
President]” // [hieronder is met potlood aangetekend:] “N.B. De akten nr. 1-132 zijn opgemaakt in
standplaats Lunteren (zie aldaar) (inv.nr. 1035 B)” // [kolom 1:] Order Nummer: 11 / [kolom 2:]
Dagtekening der Acten: 25 April 1816 / [kolom 3:] Inhoud der Acten: Consent tot Echtscheiding
(Brevet) / [kolom 4:] Naam, Voornaam en Woonplaatsen der Belanghebbenden: Wede Willem
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Timmer aan hare dochter Jacoba Prins geboren Timmer / [kolom 5:] Aanduiding der Goederen,
ligging en prijs: – / [kolom 6:] Registratie: den 27 April 1816 / prys f ,,=11=15 // [priegelig
handschrift; cc 17-4-2001/17-3-2003 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Prins:
27-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 27-4-1816 nr. 14 / Heden den Zeven En twintigsten
der maand april een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester
te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Maas Roseboom oud drie En twintig jaren, BoereKnegt, geboren te Bennekom en
woonachtig aldaar Meerderjarige zoon van Aart Gerritsen Roseboom En Evertje Veenbrink Echte
Lieden ter eenre; – en Maria Dorothea Riksen oud vier En twintig jaren, Zonder beroep geboren te
Zutphen en woonachtig te Ede meerderjarige dochter van Jan Riksen En Angenes Reinhart /beiden
overleden/ in Leven Echte Lieden ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van Charles
Bavius De Vries Notaris oud agt En vyftig Jaren, Jan Jacob Kleinhoonte Regter plaatsvervanger
oud drie En veertig Jaren, Arnoldus Cornelis Mulder Koopman oud twe En twintig Jaren En
Hendrikus Prins ontvanger der indirecte Belastingen oud Zeven En dertig Jaren 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 deze Gemeente gedaan. / 2. acten van intekening / 3 acten der
geboorte van Den Man / 4 / acten der geboorten van der Vrouw / 5 acten van overleiden der vader
van vrouwsZyden / 6 acten van Bekendheid wegens overleiden der moeder van vrouws zyden / 7
acten van huwelyks afkondeging (!) onder de gemeente van Bennekom / Voorts het zesde hoofdstuk
uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: 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 Maas Roseboom
En Maria Dorothea Riksen door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend / De vrouw als mede de vader van mansZyde verklaard van niet
Te Kunnen Schreiven / M Roseboom / A:C: Mulder / C:B: de Vries / H: Prins / Kleinhoonte / R:
Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Prins:
29-4-1816: Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 621, getiteld: “Repertoire der actens en Stukken,
gepasseerd voor Everhard Derk van Meurs, Notaris in het Kanton Ede, residerende te Lunteren,
voor den jaare 1816 inhoudende tien Blad Zijden, geviseerd, gecoteerd en geparapheerd van de
eerste tot de laatste Blad Zijde, door Ons President van de Regtbank van eerste aanleg, Zitting
houdende te Arnhem. / Arnhem den 22 February agtien honderd en Sestien / W R Brantsen P rs [=
President]” // [hieronder is met potlood aangetekend:] “N.B. De akten nr. 1-132 zijn opgemaakt in
standplaats Lunteren (zie aldaar) (inv.nr. 1035 B)” // [kolom 1:] Order Nummer: 13 / [kolom 2:]
Dagtekening der Acten: 29 april 1816 / [kolom 3:] Inhoud der Acten: Consent tot Echtscheiding
(Brevet) / [kolom 4:] Naam, Voornaam en Woonplaatsen der Belanghebbenden: Theodorus Prins en
Anna Klinkenberg aan hun zoon Hendricus Prins, De eersten te Bennekom en de laatste te Ede /
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[kolom 5:] Aanduiding der Goederen, ligging en prijs: – / [kolom 6:] Registratie: den 2e Mei 1816 /
prys f ,,=11=15 // [priegelig handschrift; cc 17-4-2001/17-3-2003 tB]
– Hendricus (Hs) Prins:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 65 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Schoutambt Ede //
No der Huizen: 55 / Naamen der Belasting Schuldigen: Hs Prins / Classe: 10 / Montant der aanslag
voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 5,00 / Totaal voor elk [lees: voor het hele]
huisgezin (Gl/Cents): 5,00 / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]:
[niet ingevuld] // [cc 6-11-2002/27-12-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) Prins:
19-5-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 19-5-1820 No. 143. / Op heden den negentiende
Mei agttien honderd en twintig, des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Roeland
Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat Joseph Knoops oud drie en Zestig Jaren, olyslagersKnecht en Jan Derksen oud
twee en Zeventig Jaren, Leydekker wonende beide by de Varkenstraat / welke ons hebben
verklaard, dat Hendrik Prins fuselier by het 3e Bat: der 7e Afd. Nat. Infanterie, Zoon van Jacobus
en Hendrika Egberts, den achttiende dezer des namiddags om twee uren ten huise van eerste
comparant in den ouderdom van acht en twintig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door eerste comparant benevens Ons is getekend hebbende
tweede comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / J Cnoops / R J Bouricius // [cc 21-82000/14-2-2006 tB]
– Hendricus Hermanus Arnoldus (Hendrikus Hermanus Arnoldus) Prinsen:
23-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-2-1878 No 32. / Heden den drie en
twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Hermanus Arnoldus Prinsen van
beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat
Antoinetta Wilhelmina Veerbeek, Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Vrydag den twee en
twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, des nachts ten Elf uren, ten
huize van hem Comparant op den Pol Wijk D No. 94 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Frederika /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik te Poel
van beroep Arbeider oud drie en Vyftig jaren, en Hendrik Segers van beroep Arbeider oud vyf 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 eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard, niet
te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. / H H A prinsen / H Te Poel / VDLaar. // [cc
1982-1999 tB]
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– Hendricus Hermanus Arnoldus (Hendrikus Hermanus Arnoldus) Prinsen:
24-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-2-1886 No. 41 / Heden den Vier en
twintigsten der maand February achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Hermanus Arnoldus Prinsen van beroep arbeider
oud vier en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antoinetta
Wilhelmina Veerbeek zijne huisvrouw, zonder beroep op maandag den twee en twintigsten der
maand February achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten zes uren, ten huize van hem
comparant in Oer Wijk D No. 132a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het
mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze Acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Mulleman van beroep arbeider oud Vier
en Vyftig jaren, en Thomas Hermanus Evers van beroep gemeentebode oud dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
13-1-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 13-1-1812 [ongenummerde akte nr. 2]: In het
Jaar Agtienhonderd en Twaalf den dertienden der Maand Januarij zijn voor ons Adjoint Maire /: bij
afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de werkzaamheden van Officier des Burgerlijken Staats
der gemeente van Bennekom Departement van den Boven-IJssel, Canton van Eede gecompareerd
Maas Hendriksen en Harmen Woutersen, zijnde Geburen van de nagenoemde; welke ons verklaard
hebben, dat Hendrikje Haalboom oud Negen en Veertig Jaaren, Landvrouw, wonende in de
gemeente alhier, huisvrouw van Jan van Ommeren, is overleden op den Elfden der bovengenoemde
maand Januarij des Jaars Agtienhonderd en twaalf, des avonds te vijf uuren, in het huis No 137. en
heeft den Declarant Harmen Woutersen, deze acte, nadat dezelve aan beide ware voorgelezen,
nevens ons ondertekend, hebbende den Declarant Maas Hendriks verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H:T: Prins Adjt Maire / Hermen Wouters // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
10-2-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 10-2-1812 [ongenummerde akte nr. 3]: In het
Jaar Agtienhonderd en twaalf den Tienden der maand Februarij, zijn voor ons Adjoint Maire /: bij
afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de Werkzaamheden van Officier des Burgerlijken
Staats der gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel, Canton Eede
gecompareerd Teunis van der Eem en Hendrik Schilderink, zijnde geburen van de nagenoemde
welke ons verklaard hebben dat het kind van Peter Bruggen en Catharina van de Grampel
echtelieden, met naame Hendrik oud Vijftien Weeken in de gemeente alhier in het huis No 40. is
overleden op den negenden der bovengenoemde Maand van hetzelfde Jaar des middags ten twaalf
uuren: – En hebben de Declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens Ons
ondertekend. / H:T: Prins Adt Maire / Teuns van der eem / H Shlderink // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
14-2-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 14-2-1812 [ongenummerde akte nr. 4]: In het
Jaar Agtienhonderd en twaalf den Veertienden der maand Februarij, zijn voor ons Adjoint Maire /:
bij afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de Werkzaamheden van officier des Burgerlijken
Staats der gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel, Canton van Eede
gecompareerd Geurt Buis en Gerrit Wildekamp zijnde geburen van de nagenoemde, welke ons
verklaard hebben, dat Everdina Janssen oud Zeven en Sestig Jaaren, wonende in de Gemeente
alhier, weduwe van Wijlen Cornelus Otten is overleden op heden dato bovengenoemd, des nagts te
Twee uuren, in het huis No 3 en hebben de Declaranten deze acte na dat hun dezelve was
voorgelezen, nevens ons ondertekend. / H:T: Prins adjT Maire / Geurt Buys / Gerrit [wildekap>]
wildekamp // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
20-2-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 20-2-1812 [ongenummerde akte nr. 5]: In het
Jaar Agtien honderd en twaalf den Twintigsten Februarij des avonds ten agt uuren, zijn voor ons
adjoint Maire /: bij afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de Werkzaamheden van officier des
Burgerlijken Staats der Gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede gecompareerd Brand Woutersen en Derk Claassen, zijnde geburen van de nagenoemde, welke
ons Verklaard hebben, dat Willem Teunissen oud Vier en Veertig Jaaren, Landman, wonende in de
gemeente alhier, is overleden op den Negentienden Februarij des Voornoemden Jaars des avonds te
half zes uuren, ten zijnen woonhuize, gequoteerd No 28. – En hebben de Declaranten deze acte, na
dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / H:T: Prins Adjoint Maire / B
Woutersen / Dk claassen [achter een accolade:] Declaranten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
24-2-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 24-2-1812 [ongenummerde akte nr. 6]: In het
Jaar Agtienhonderd en twaalf den Vierentwintigsten der maand februarij des avonds te zeven uuren
zijn voor ons adjoint Maire /: bij afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de werkzaamheden
van officier des Burgerlijken Staats der Gemeente van Bennekom, Departement van den BovenIJssel, Canton van Eede Gecompareerd Berend Brandsen en Jan Hendriksen, zijnde geburen van de
nagenoemde, welke ons verklaard hebben, dat het kind van Jan Teunissen en Lammertje Veenbrink
echtelieden met name Willempje, oud zes Maanden, in de gemeente alhier, in het huis No 23 is
overleden, op den Twee ën twintigsten februarij des voornoemden Jaars des avonds te Vijf uuren, –
En heeft den Declarant Berend Brandsen, deze acte nadat dezelve aan beide was voorgelezen,
nevens ons ondertekend, hebbende den Declarant Jan Hendriksen verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H:T: Prins adjt Maire / b brantsen // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
29-2-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 29-2-1812 [ongenummerde akte nr. 7]: In het
Jaar agtien honderd en Twaalf den Negen en twintigsten der Maand Fabruarij, Zijn voor ons
Adjoint Maire /: bij afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de werkzaamheden van officier des
Burgerlyken Staats der Gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede gecompareerd Gerrit Haalboom en Hendrik de Bruin, zijnde geburen van de nagenoemde,
welke ons verklaard hebben, dat het Kind van Aalbert Rijksen en Janna Kamphorst echtelieden met
name Willemina oud een en een half Jaar, in de gemeente alhier in het huis No 69 is overleden, op
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den agtentwintigsten februarij des voornoemden Jaars, des avonds ten zeven uuren. – En hebben de
Declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / H:T: Prins
Adjt Maire / Gerret Haalboom / Hendrik De Bruijn // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
2-3-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 2-3-1812 [ongenummerde akte nr. 8]: In het
Jaar Agtien honderd en twaalf den Tweden der maand Maart, Zijn voor ons adjoint Maire /: bij
afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de werkzaamheden van Officier des Burgerlijken
Staats, der Gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel Canton van Eede,
gecompareerd Willem Rijksen en Frans van den Berg zijnde geburen van de nagenoemde welke ons
verklaard hebben dat Jan Kok oud Drie en Sestig Jaaren Kostganger bij Hendrikje Toonen, weduwe
van Hendrik Everdsen in deze gemeente in het huis No 144. is overleden, op den agt en twintigsten
Februarij des bovengenoemde Jaars des morgens ten Zeven uuren / En hebben de Declaranten deze
acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / H:T: Prins Adjoint Maire / W:
rijksen / Frans Van Den Berg // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
18-3-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 18-3-1812 [ongenummerde akte nr. 9]: In het
Jaar Agtien honderd en Twaalf den Agtienden der maand Maart Zijn voor ons adjoint Maire /: bij
afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de werkzaamheden van officier des Burgerlijken Staats
der Gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel, Canton Eede gecompareerd
Peter Pluim en Gerrit Janssen, zijnde geburen van de nagenoemde dewelke ons verklaard hebben,
dat het kind van Mannes Fredriks en Gerritje Hendriks echtelieden met name Fredrik oud Vijf
Jaaren, in de Gemeente alhier in het huis No 115 is overleden, op den zeventiende der maand Maart
des voornoemden Jaars des nademiddags ten Vier uuren: / Een (!) hebben de Declaranten, na dat
hun deze acte was voorgelezen, dezelve nevens ons ondertekend / H:T: Prins adjt Maire / Peter
Pluym / Gerret Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
25-6-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 25-6-1812 [ongenummerde akte nr. 10]: In het
Jaar Agtienhonderd en twaalf den Vijf en twintigsten der maand Junij, zijn voor ons adjoint Maire /:
bij afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de werkzaamheden van officier des Burgerlijken
Staats der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel, Canton Eede
gecompareerd Berend Brandsen en Brand Berendsen zijnde geburen van de nagenoemde dewelke
ons verklaard hebben dat Willem Geurdsen oud Agt en vijftig Jaaren, in deeze gemeente in het huis
No 26 is overleden op den Vier en twintigsten der bovengenoemde maand en Jaar, des nagts ten elf
uuren. / En hebben de declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons
ondertekend. / H:T: Prins adjt Maire / b bransen / Brand berendsen // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
2-9-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 2-9-1812 [ongenummerde akte nr. 11]: In het
Jaar Agtien honderd en twaalf den Tweeden der maand September zijn voor ons adjoint Maire /: bij
afwezigheid van den Maire :/ waarnemende de werkzaamheden van officier des Burgerlijken Staats
der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel, Canton van Eede gecompareerd
Gerrit Gerritz en Hendrik Schilderink Zijnde geburen van de Nagenoemde, dewelken ons verklaard
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hebben dat Evertje Roeters oud Negentien Jaren ten huize van derzelver broeder Jan Roeters
gequoteerd No 40 in deeze gemeente is overleden op den eersten der bovengenoemde Maand en
Jaar des morgens ten agt uren. / En hebben de Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was
voorgelezen nevens ons ondertekend. / Gerrit Gerritz / Henderink Schilderink / H:T: Prins Adjunct
Maire // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harman Theods) Prins:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom /
Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 130. / Naam en voornaam: Prins, Harman
Theods / Geboortedatum: 1787. 18 Apr. / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats: Bennekom /
Beroep: Vice Burgemr / Naam en voornaam der ouders: Theods Prins en Anna Klinkenberg /
Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehuwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting
getrokken: 2. / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-5 / Redenen van vrystelling by de trekking
opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: Goedgekeurd / Aanmerkingen: 132. // [De volledige
lijst bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
6-3-1816 (nationale militie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 398, getiteld:
“Litt. C. / 6e Militie-district / [met potlood: 1816] / Hoofdplaats Zutphen / Alphabetische lijst der
voor de Nationale Militie ingeschrevenen in de Gemeente van Bennekom” [ingedeeld in
kolommen]: // Nummers van dezen Staat: 1 / Nummers der Inschrijving: 1 / Nummers der Loting:
36 / Naam: Berg / Voornaam: Brand van den / Geboorteplaats: Wageningen / Datum van Geboorte:
6de Septembr 1794 / Woonplaats [Gemeente, Militie Kanton, Militie District]: Bennekom, Velp,
Zutphen / Beroep: Zonder beroep / Voornaam van den Vader: Arien / Naam van de Moeder:
Bruxvoort / Voornaam van de Moeder: Geurtje van / Beroep van den Vader of Moeder indien de
Vader overleden is: [Landman>] Landvrouw / Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vroegere
loting aan dezelve niet voldaan heeft: – / Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / Besluit
van den Militie-Raad: – / Aanmerkingen: – // [De volledige lijst bevat 46 inschrijvingen en eindigt
met de volgende aantekening: “Aldus gesloten te Bennekom den 6e Maart 1816, door De Viceburgemeester van Bennekom H T. Prins” // [op de achterzijde, rechtsboven:] “Bennekom 1816”; cc
4-7-2000 tB]
– Hermanus Theodorus (H:T:) Prins:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 142 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Schoutambt Ede
// No der Huizen: 104 / Naamen der Belasting Schuldigen: H:T: Prins / Classe: 11 / Montant der
aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 6,00 / Totaal voor elk [lees: voor het hele]
huisgezin (Gl/Cents): 6,00 / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]:
[niet ingevuld] // [cc 7-11-2002/27-12-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-3-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-3-1821 No. 28 / Op heden den Negende Maart
agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is voorgedrukt]
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uren, compareerde voor Ons Harmanus Theodorus Prins, Assessor, bij absentie van den Schout
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat /
Johan Michiel Kölsch van beroep Gepensioneerd Soldaat oud Zes en Zestig Jaren, en Geurt
Brandsen van Bruxvoort van beroep Bouwman oud Zes en vyftig Jaren, beide wonende te
Bennekom / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Johan Peter Schmidt in leven van beroep
Gepensioneerd Soldaat en laatst woonachtig te Bennekom op den achtste deezer maand des S
morgens ten drie uren, ten huize Numero /156/ te Bennekom in den ouderdom van Zes en Zestig
Jaren is overleden, nalatende /zoo verre bekend is/ geene nabestaande / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor is geteekend, hebbende de Comparanten
verklaard niet te Kunnen Schrijven, als Zulks niet te hebben geleerd. / H T Prins. / Assessor in
absentie van den schout // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
1-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-5-1822 No. 56 / Op heden den Eerste der maand
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Evert Hardeman, van beroep bouwman oud Zes en Twintig Jaren, en Johan
Jacob Naeff, van beroep gepensioneerd Sergeant oud Zeven en Zestig Jaren, beide wonende in de
gemeente Ede. / welke ons hebben verklaard, dat Evertje Leuse, Spinster laastelijk wonende in de
gemeente Ede, weduwe van wijle, Kornelus Kleinvleid, in leven van beroep dagloner, in de
gemeente Ede op den een en dertigste, der maand April, laastleden des Snachts te twee Uren, ten
hare huize No 278 in de gemeente Ede in den ouderdom van Twee en Zestig Jaren is overleden. /
Hare Zoon, Gijs Kleinvleid nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons Schout en twede Comparant is geteekend, hebbende Ons de eerste, verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / J.J. Naeff // [de handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars in
de marge:] De nevenstaande Acte (No 56) Constaterende het overlyden van Evertje Leuse, en welke
acte op haare dagtekening wel door de declaranten, voor zoo veel dezelve hunnen naamen Schryven
konden getekend is, doch onder dewelke de ondertekening van den tydelyken thans overledene
Schout en ambtenaar van den Burgerlyken Staat ontbreekt, is op heden den vierde December
agtienhonderd twee en twintig door my tegenwoordigen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat te Ede, aan de daarby voorkomende gemelde declaranten voorgelezen en door dezelve, voor
echt erkend. Ten blyke waarvan deeze door my opgemaakt en getekend is op dato als boven. / H. T
Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
3-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-5-1822 No. 57. / Op heden den derde der maand
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Willem Wijnen, van beroep diensbaar oud Twee en vyftig Jaren, en Jacob
Buurman, van beroep Bouwman oud een en Zestig Jaren, beide wonende te Otterloo / welke ons
hebben verklaard, dat Wilmpje van Westereng, dochter van Meuwis Jacobse van Westereng,
bouwman oud Zes en dertig jaren, en van Derkje Martens de Ruiter, Zyn êhevrouw oud acht en
Twintig Jaren, beide woonende te Otterlo, welke overledenen Zonder beroep en laastelijk te Otterlo
woonachtig op den twede deezer maand, des Smiddags ten vier uren, ten huize harer ouders No 91
te Otterlo in den ouderdom van ruim vyf weeken is overleden. hare ouders voormeld nalatende. /
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Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend,
hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven of teekenen. // [de
handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De nevenstaande Acte (No 57)
constaterende het overlyden van Wilmpje Van Westereng, en welke acte op haare dagtekening noch
door de declaranten Konde, noch door den tydelyken thans overledene Schout en Ambtenaar van
den Burgerlyken Staat is getekend; is op heden den vierde December Agtienhonderd twee en
twintig door my tegenwoordige Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat te Ede aan de
daarby voorkomende gemelde Declaranten voorgelezen en door dezelven voor echt erkend. Ten
blyke waarvan deeze door my opgemaakt en getekend is, op dato als boven. / H.T. Prins // [cc 174-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
4-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-5-1822 No. 58 / Op heden den Vierde der maand
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Willem ten Bosch, van beroep draijer oud Zes en veertig Jaren, en Berend van
Roekel, van beroep dagloner oud drie en dertig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons
hebben verklaard, dat Peter Mekking, van beroep landman, laastelijk woonende te Bennekom, in
leven echtgenoot van Cornelia Kleinnenberg, van beroep landvrouw oud vyf en vyftig jaren, mede
te Bennekom woonachtig, op den derde deezer maand, des Smiddags ten vier uren, Ten Huizen N o
14 te Bennekom in den ouderdom van Drie en Zestig Jaren is overleden. Zyne vrouw voormeld
nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de CompaRanten en
Ons Schout is geteekend. / Wm Ten Bosch / B van Roekel // [de handtekening van de schout
ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De nevenstaande Acte (No 58) constaterende het overlyden
van Peter Mekking, en welke acte op hare dagtekening wel door de declaranten getekend is, doch
onder welke de ondertekening van den tydelyken thans overledene Schout en ambtenaar van den
Burgerlyken Staat ontbreekt; is op heden den vierde december Agtienhonderd twee en twintig door
my tegenwoordigen Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat te Ede aan de daarby
voorkomende gemelde Declaranten voorgelezen en door dezelve voor echt erkend. Ten blyke
waarvan deeze door mij opgemaakt en getekend is, op dato als boven. / H.T. Prins // [cc 17-42001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
7-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-5-1822 No. 59 / Op heden den Zevende der maand
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Gysbert de Bruin, van beroep landbouwer oud Zes en veertig Jaren, en Derk
Melissen van Veldhuizen, van beroep landbouwer oud Zes en Zestig Jaren, beide wonende te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Reijntje Hendrikse, dochter van Hendrikje Wouterse,
Weduwe van Willem Hendrikse oud Vyf en Veertig Jaren, woonende te Lunteren, welke
overledene Zonder beroep en laastelijk te Lunteren, woonachtig op den Zesde deezer maand des
voormiddags ten tien Uren ten huize harer moeder No 114 te Lunteren in den ouderdom van tien
Jaren is overleden. Hare moeder voormeld nalatende. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te
Kunnen Schrijven of teekenen // [de handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars in de
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marge:] De nevenstaande Acte (No 59) constaterende het overlyden van Reijntje Hendrikse, en
welke acte op haare dagtekening noch door de declaranten Konde, noch door den tydelyken thans
overledene Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat is getekend; is op heden den vierde
December Agtienhonderd twee en twintig door my tegenwoordige Schout en ambtenaar van den
Burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby voorkomende, gemelde declaranten voorgelezen en door
dezelve voor echt erkend. Ten blyke waarvan deeze door my opgemaakt & getekend is op dato als
boven. / H.T. Prins. // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
8-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 8-5-1822 No. 60 / Op heden den Achtste der maand
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Martyn Adams, van beroep bouwman oud acht en Veertig Jaren, en Jan
Kroesbergen, mede van beroep bouwman oud acht en Veertig Jaren, beide wonende te Bennekom /
welke ons hebben verklaard, dat Johannes van Eck, Zoon van Aaldert van Eck, bouwman oud vyf
en veertig Jaren, en van Wilhelmina Daniels Zyn ehevrouw, oud drie en veertig Jaren beide
woonende te Bennekom, welke overledene Zonder beroep, en laastelyk te Bennekom Woonachtig,
op den Zevende deezer maand des S morgens ten vyf [^uur] ten huize No 159 te Bennekom in den
ouderdom van vyf daagen is overleden. Zyne ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de ComParanten, en ons Schout is geteekend / M:
Adams / J. kroesbergen // [de handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De
nevenstaande Acte (No 60) constaterende het overlyden van Johannes van Eck, en welke acte op
haare dagtekening wel door de declaranten is getekend, doch onder welke de ondertekening van den
tydelyken thans overledenen Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat ontbreekt, is op
heden den vierde December Agtienhonderd twee en twintig door my tegenwoordigen Schout en
Ambtenaar van den burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby voorkomende gemelde Declaranten
voorgelezen en door dezelven voor echt erkend. Ten blyke waarvan deeze door mij opgemaakt en
getekend is, op dato als boven. / H.T. Prins // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
10-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-5-1822 No. 61. / Op heden den Tiende der maand
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Hendrik Gerritse, van beroep dagloner oud Zes en Zestig Jaren, en Evert
Buurren, mede van beroep dagloner oud Neegen en veertig Jaren, beide wonende te Otterlo. / welke
ons hebben verklaard, dat Berend Herikhuijsen, Zoon van Cornelis Herikhuysen, dagloner, oud Zes
en Zestig Jaren en van Cristina van de Craats Zyn êhevrouw, oud acht en vyftig Jaren, beide
woonende te Otterlo, welke Overledene van beroep dagloner en laastelyk te Otterlo woonachtig op
den Neegende deezer maand des Smorgens ten Zes Uren ten huize No 58 in den ouderdom van vier
en twintig Jaren is overleden. Zyne Ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten
verklaard niet te Kunnen Schrijven of teekenen. // [de handtekening van de schout ontbreekt] //
[overdwars in de marge:] De nevenstaande Acte (No 61) constaterende het overlyden van Berend
Herikhuijsen, en welke acte op haare dagtekening noch door de declaranten Konde, noch door den
tydelyken thans overledene Schout en ambtenaar van den Burgerlyken Staat is getekend; is op
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heden den vierde December Agtienhonderd tweeentwintig door my tegenwoordige Schout en
Ambtenaar van den Burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby voorkomende, gemelde declaranten
voorgelezen en door dezelve voor echt erkend. Ten blyke waarvan deeze door mij opgemaakt &
getekend is op dato als boven. / H.T. Prins. // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
10-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-5-1822 No. 62. / Op heden den Tiende der maand
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Gerrit van Asselt, van beroep dagloner oud twee en Twintig Jaren, en Cornelis
Veenendaal, mede van beroep dagloner oud Zes en dertig Jaren, beide wonende te Ede / welke ons
hebben verklaard, dat Barta Seddeman, Dochter van Anna Catharina Boelhouwer, oud acht en
vyftig Jaar woonende te Ede, op den Neegende deezer maand des Smorgens ten Zes Uren, Ten
huize No 14 te Ede in den ouderdom van Zes en Twintig Jaren is overleden. Hare moeder voormeld
nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons Schout is
geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [de handtekening
van de schout ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De nevenstaande Acte (N o 62) constaterende
het overlyden van Barta Seddeman, welke acte op haare dagtekening noch door de declaranten
Konde, noch door den tydelyken thans overledene Schout en ambtenaar van den Burgerlyken Staat
is getekend; is op heden den vierde December Agtienhonderd twee en twintig door my
tegenwoordige Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby
voorkomende gemelde declaranten voorgelezen en door dezelve voor echt erkend. Ten blyke
waarvan deeze door mij opgemaakt en getekend is, op dato als boven. / H.T. Prins. // [cc 17-42001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
19-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-5-1822 No. 63 / Op heden den Nergentiende Mei
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr Everhard
Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Jan Kleynenberg, van beroep Timmerman oud acht en vyftig Jaren, en Gerrit Walfars, van
beroep Wever oud acht en dertig Jaren, beide wonende te Bennekom. / welke ons hebben verklaard,
dat Elisabet Folmert, dochter van Derk Folmert bouwman, oud Zeven en dertig Jaar, en van Maria
Mekking, Zyn êhevrouw, oud Zeven en Twintig Jaren, beide wonende te Bennekom, Welke
overledene Zonder beroep en laastelijk te Bennekom woonachtig, op den achttiende deezer maand
des Smorgens ten tien uren, ten huize harer ouders No 8 te Bennekom in den ouderdom van
anderhalf Jaar is overleden. hare ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout en Eerste Comparant is geteekend, hebbende de
twede verklaard niet te Kunnen Schrijven of teekenen. / Jan Kleyn en berg // [de handtekening van
de schout ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De nevenstaande Acte (No 63) constaterende het
overlyden van Elisabet Folmert, en welke acte op haare dagtekening wel door de declaranten, voor
zoo veel dezelve hunne namen schryven konde, getekend is; doch onder dewelke de ondertekening
van den tydelyke thans overledene Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat ontbreekt; is op
heden den vierde December Agtienhonderd twee en twintig door my tegenwoordige Schout en
Ambtenaar van den Burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby voorkomende gemelde declaranten
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voorgelezen en door dezelve voor echt erkend. Ten blyke waarvan deeze door mij opgemaakt en
getekend is op dato als boven. / H.T. Prins. // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
23-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-5-1822 No. 64 / Op heden den drie en Twintigste
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Willem van Grootheest, van beroep bouwman oud Zeven en Twintig Jaren, en
Gijsbert Willemsen, van beroep diensbaar oud vyf en veertig Jaren, beide wonende in de Gemeente
Ede / welke ons hebben verklaard, dat Tryntje Derkse, landbouwster laastelijk wonende in de
gemeente Ede, Weduwe van Wijlen Jacob Hendriks, in leven landbouwer in de gemeente Ede, op
den twee en Twintigste deezer maand des voormiddags ten Elf uren ten hare huize N o 135 in de
gemeente Ede in den ouderdom van vyf en Zestig Jaren is overleden. nalatende hare Zoon Hendrik
Jacobs. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout en Eerste
Comparant is geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen Schrijven of teekenen. / W
van Groot Heest // [de handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De
nevenstaande Acte (No 64) constaterende het overlyden van Tryntje Derkse, en welke acte op haare
dagtekening wel door de declaranten, voor zoo veel dezelve hunne namen schryven Konde,
getekend is, doch onder welke de ondertekening van den tydelyken thans overledene Schout en
Ambtenaar van den Burgerlyken Staat ontbreekt; is op heden den vierde December Agtienhonderd
tweeentwintig door my tegenwoordige Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat te Ede, aan
de daarby voorkomende gemelde declaranten voorgelezen en door dezelve voor echt erkend. Ten
blyke waarvan deeze door mij opgemaakt en getekend is, op dato als boven. / H.T. Prins. // [cc 174-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
24-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-5-1822 No. 65. / Op heden den vier en Twintigste
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Cornelis Everse Kampert, van beroep diensbaar oud Zes en dertig Jaren, en Jan
Jansen, van beroep bouwman oud vyf en Zestig Jaren, beide wonende in de Gemeente Ede / welke
ons hebben verklaard, dat Aartje Roelofs, huisvrouw van Hendrik Gerritsen, oud vier en vyftig
Jaren, van beroep bouwman op den drie en twintigste deezer maand des S middags te twee uur, ten
huize van gemelde Echtelieden in de gemeente Ede, in den ouderdom van veertig Jaren, is bevallen
van een Dood Kind van het mannelyke [#is overleden.] geslacht. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is getekend, goedgekeurd de
doorhaling van de woorden is overleden. / Cornelis Eversen Kambert / Jan Jansen // [de
handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De nevenstaande Acte (No 65)
constaterende de geboorte van een dood Kind van Aartje Roelofs, huisvrouw van Hendrik
Gerritsen, welke acte op haare dagtekening wel door de declaranten getekend is, doch onder welke
de ondertekening van den tydelyken thans overledenen Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken
Staat ontbreekt, is op heden den vierde December agtienhonderd twee entwintig door my
tegenwoordige Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby
voorkomende gemelde Declaranten voorgelezen en voor echt erkend. Ten blyke waarvan deeze
door my opgemaakt en getekend is, op dato als boven. / H.T. Prins // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
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– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
26-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-5-1822 No. 66. / Op heden den Zes en Twintigste
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Gerrit van Galen, van beroep bouwman. oud Twee en veertig Jaren, en Reindert
Boom, van beroep Klompemaker oud veertig Jaren, beide wonende te Otterlo / welke ons hebben
verklaard, dat Geurtje Straatman, dochter van Gerrit Straatman, Kleremaker oud vyftig Jaren, en
van Gerritje Herms, Zyn ehevrouw oud vyf en dertig Jaar beide wonende te Otterlo, welke
overledene Zonder beroep en laastelijk te Otterlo Woonachtig, op den vyf en twintigste deezer
maand des S morgens ten drie uren, Ten huize harer Ouders No 77. te Otterlo in den ouderdom van
Zes daagen is overleden. Hare ouders voormeld nalatende. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons Schout is geteekend. / G: van galen / R
Boom // [de handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars in de marge:] De nevenstaande
Acte (No 66) constaterende het overlyden van Geurtje Straatman, en welke acte op haare
dagtekening wel door de declaranten getekend is, doch onder welke de ondertekening van den
tydelyken thans overledene Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken Staat ontbreekt, is op heden
den vierde December Agtienhond (!) twee entwintig door my tegenwoordigen Schout en Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby voorkomende gemelde declaranten voorgelezen en
door dezelve voor echt erkend. Ten blyke waarvan deeze door mij opgemaakt en getekend is, op
dato als boven. / H.T. Prins // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
26-5-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-5-1822 No. 67 / Op heden den Zes en Twintigste
Mei agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Hendrik Gaasbeek, van beroep wolkammer oud een en dertig Jaren, en Jan de
Goyer, van beroep visser oud drie en veertig Jaren, beide wonende te Geldersch Veenendaal / welke
ons hebben verklaard, dat Derk Groeneveld, laastelijk buiten beroep, gewoond hebbende te
Geldersch Veenendaal Weduwenaar van Wijle Thonia middelhoven, op den vier en Twintigste
deezer maand, des Snagts om drie Uren Ten Zyne huize No 116 te Geldersch Veenendaal in den
ouderdom van Tachgentig Jaren is overleden. nalatende deszelfs broeder Kornelis Groeneveld /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout
is geteekend. / H Gaasbeek / J D Gooijer // [de handtekening van de schout ontbreekt] // [overdwars
in de marge:] De nevenstaande Acte (No 60) constaterende het overlyden van Johannes van Eck, en
welke acte op haare dagtekening wel door de declaranten is getekend, doch onder welke de
ondertekening van den tydelyken thans overledenen Schout en Ambtenaar van den Burgerlyken
Staat ontbreekt, is op heden den vierde December Agtienhonderd twee en twintig door my
tegenwoordigen Schout en Ambtenaar van den burgerlyken Staat te Ede, aan de daarby
voorkomende gemelde Declaranten voorgelezen en door dezelven voor echt erkend. Ten blyke
waarvan deeze door mij opgemaakt en getekend is, op dato als boven. / H.T. Prins // [cc 17-42001/6-11-2001 tB]
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– Hermanus Theodorus (H.T.) Prins:
12-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-6-1822 No. 68. / Op heden den Twaalfde Junij
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus,
Theodorus Prins, Assessor, Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Anthonie van der Craats, van beroep bode oud
Zes en vyftig Jaren, en Jan Willem Goethard, van beroep Koopman oud dertig Jaren, beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Everhard Dirk van Meurs, van beroep Schout des
Ambts Ede, in leven echtgenoot van Anna Maria Cramer, oud een en dertig Jaren, mede te Ede
woonachtig, op den Elfde Deezer maand des voormiddags ten Elf uren Ten Zyne huiz (!) No 68 te
Ede in den ouderdom van Twee en dertig Jaren is overleden. Zyne vrouw voormeld nalatende. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons
Assessor is geteekend. / A V D Craats / J W Goethart / H.T Prins, Assessor. // [cc 17-4-2001/6-112001 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
13-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 13-6-1822 No. 69. / Op heden den dertiende Junij
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus,
Theodorus Prins, Assessor, Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Lamert Moris, van beroep diensbaar, oud vyf
en vyftig Jaren, en Jacob Rozeboom, van beroep bouwman oud vier en veertig Jaren, beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Willem Jogumsse, Zoon van Evert Jogumsse
bouwman, oud vier en veertig Jaren, en van Maria Cornelisse, Zyn êhevrouw, oud negen en dertig
Jaren, beide wonende te Ede Welke overledene Zonder beroep en laastelyk te Ede woonachtig op
den Twaalfde deezer maand, des nademiddags ten vier uren Ten huize Zyner Ouders No 143 te Ede
in den ouderdom van Zeven Jaren is overleden. Zyne Ouders voormeld nalatende. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor is geteekend, hebbende de beide
Comparanten verKlaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T Prins, Assessor. // [cc 17-4-2001/6-112001 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
19-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-6-1822 No. 70 / Op heden den Negentiende Junij
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hendrikus Colenbrander, van beroep
Rademaker oud Twee en vyftig Jaren, en Gerrit Gerritz, van beroep veldwagter oud drie en veertig
Jaren, beide wonende te Bennekom, / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik de bruin, laastelyk
van beroep bode, gewoond hebbende te Bennekom, Weduwenaar van Wyle Berendina van den
Pluimenberg, op den Zeventiende deezer maand des Smorgens om vier uren, Ten huize No 40= te
Bennekom in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de ComParanten, en Ons Assessor is geteekend / H
Colenbrander / G: Gerritz: / H.T Prins, Assessor // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
21-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 21-6-1822 No. 71 / Op heden den een en Twintigste
Junij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Evert van Buren, van beroep
dagloner oud een en vyftig Jaren, en Hendrik Gerritsen, mede van beroep dagloner oud Zes en
Zestig Jaren, beide wonende te Otterlo. / welke ons hebben verklaard, dat Gerrit Herikhuizen, Zoon
van Cornelis Herikhuizen, dagloner, oud Zes en Zestig Jaren en van Cristina van de Craats, Zyn
êhevrouw oud acht en vyftig Jaren, beide wonende te Otterlo, welke overledene van beroep
dagloner en laastelyk te Otterlo woonachtig, op den Twintigste deezer maand, des Savonds om Tien
uren, Ten huize N[o] 58 te Otterlo in den ouderdom van Neegentien Jaren is overleden. Zyne ouders
voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
assessor is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven / H:T
Prins, Assessor. // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
21-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 21-6-1822 No. 72. / Op heden den een en Twintigste
Junij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Brand Hendriksen, van beroep
dagloner oud veertig Jaren, en Gysbert Thomasse, mede van beroep dagloner oud een en Twintig
Jaren, beide wonende in de Gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jan Franken, in leven
van beroep diensbaar, laastelijk wonende in de Gemeente Ede, Zynde ongehuwd, op den Twintigste
deezer maand, des Smorgens om Zeven uren Ten huize No 257. in de Gemeente Ede in den
ouderdom van Drie en Zeventig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten, en ons assessor is geteekend. / B: Hendriksen / G.
thomasse / H:T Prins, Assessor // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
25-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 25-6-1822 No. 73. / Op heden den vyf en Twintigste
Junij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Brand Hendriksen, van beroep
dagloner oud veertig Jaren, en Gysbert Thomasse, mede van beroep dagloner oud een en Twintig
Jaren, beide wonende in de Gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jan Gerritsen in leven
van beroep bouwman, laastelijk Woonende in de gemeente Ede, in leven êchtgenoot (!) van
Wilmpje driesen oud Zes en veertig Jaren mede in de gemeente Ede Woonachtig, op den vier en
Twintigste deezer maand des Smorgens om vyf uren Ten huize N o 260 in de gemeente Ede in den
ouderdom van Acht en veertig Jaren is overleden. Zijne vrouw: voormeld nalatende. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door [een regel weggekrast, waarvan alleen nog
vaag leesbaar: ... verklaard niet te Kunnen Schrijven] comparanten en ons Assessor is getekend / G
thomasse / B Hendriks / H.T Prins, Assessor // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
25-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 25-6-1822 No. 74. / Op heden den vijf en Twintigste
Junij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Gertsen, van beroep dagloner
oud twee en Zestig Jaren, en Jacob Maassen, van beroep bouwman oud Negen en Zestig Jaren,
beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Hendrientje Jansen, Veldhuizen buiten
beroep, laastelyk woonende in de gemeente Ede, Weduw[e] van Wyle Gerrit Aartsen van het
boveneind, in leven landbouwer, in de gemeente Ede, op den drie en Twintigste deezer Maand, des
S morgens om drie uren, Ten huize No 31. te Ede in den ouderdom van Negen en Tachgentig Jaren
is overleden. Nalatende deszelfs Zoon. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Comparanten en Ons Assessor is geteekend / J gertsen / [in een bibberig
handschrift:] y maas[s]en / H.T. Prins, assessor // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
29-6-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 29-6-1822 No. 75 / Op heden den Negen en
Twintigste Junij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Evert Gerritsen, van beroep
bouwman oud twee en Zeeventig Jaren, en Teunis Knoppert van beroep bouwman oud twee en
veertig Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Cornelis Barten van de
Haar, in leven van beroep bouwman, laastelijk woonende te Lunteren in leven echtgenoot van
Gerritje Gerritsen, oud dertig Jaar mede te Lunteren woonachtig, op den acht en Twintigste deezer
maand des S middags ten Een uren Ten huize No 234 te Lunteren in den ouderdom van twee en
Zestig Jaren is overleden. Zyne vrouw voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor is geteekend hebbende de beide Comparanten
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T Prins // [cc 17-4-2001/6-11-2001 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
2-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 2-7-1822 No. 76. / Op heden den Twede Julij agttien
honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gerrit Tyssen, van beroep dekker oud Drie en
Zestig Jaren, en Jan Gertsen van beroep Dagloner oud een en Zestig Jaren, beide wonende te Ede /
welke ons hebben verklaard, dat Teunis Jansen [van den Brink], in leven van beroep bouwman
Laastelyk woonachtig te Ede, echtgenoot van Gerritje Wouterse Ysvogel, oud drie en veertig Jaren,
mede te Ede Woonachtig, op den Eerste deezer maand, des Smorgens om vier uren, Ten Zyne [sc.:
huize] No 30 te Ede in den ouderdom van acht en Veertig Jaren is overleden. Zyne vrouw voormeld
nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en
Ons Assessor is Geteekend / g tijsen / J ger sen / H.T Prins. // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
6-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 6-7-1822 No. 77. / Op heden den Zesde Julij agttien
honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede, Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Gysbertsen van beroep bouwman oud
Zeventig Jaren, en Hendrik Aartsen, mede van beroep bouwman oud acht en Twintig Jaren, beide
wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Jacobje Morea, dochter van Cornelis
Morea, Dagloner, oud Dertig Jaren, en van Cornelia Hendriksen, Zyn êhevrouw, oud Zes en twintig
Jaren beide wonende te Lunteren, welke overledene Zonder beroep en laastelijk te Lunteren
woonachtig op den vyfde deezer maand, des Smorgens om vier uren, Ten huize harer ouders No 0 te
Lunteren in den ouderdom van Negen Weeken is overleden. Hare Ouders voormeld nalatende. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor is geteekend,
hebbend de beide Comparanten verKlaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins. // [cc 10-72003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-7-1822 No. 78 / Op heden den Zevende Julij agttien
honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor, Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Roelof Aalten, van beroep dagloner oud vier en
vyftig Jaren, en Gerrit Gerritsen, mede van beroep Dagloner, oud Twee en vyftig Jaren, beide
wonende te Ede, / welke ons hebben verklaard, dat Ariaantje Harms Oosterbeek van beroep
Spinster laastelyk woonachtig te Ede, en [sic] leven huisvrouw van Cornelis Willemsen, van beroep
dagloner, oud twee en Zeventig Jaaren mede te Ede Woonachtig, op den Zesde deezer Maand des
nade middags om Een uur Ten hare huize No (0) in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden.
Hare man voormeld nalatende. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten en Ons Assessor is geteekend. / Roelof Aalten / G Gerretsen / H.T Prins // [cc
10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-7-1822 No. 79 / Op heden den Zevende Julij agttien
honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Evert van Buren, vanberoep Dagloner, oud een
en vyftig Jaren, en Hendrik Gerritsen, mede van beroep Dagloner, oud Zes en Zestig Jaren, beide
wonende te Otterloo / welke ons hebben verklaard, dat Gysbertje van den brink, huisvrouw van
Wouter van den Braak, oud vyf en Zestig Jaren, van beroep bouwman, op den Zesde deezer maand,
des Savonds te Zes uren, te huize van gemelde Echtelieden te Otterlo No 3. in den ouderdom van
acht en dertig Jaren is bevallen van Twee doode Kinderen van het Vrouwelyke [#is overleden.]
Geslacht. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor is
geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven -. Goedgekeurd de
doorhaling van de Woorden <is overleden>. / H.T Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
24-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-7-1822 No. 80. / Op heden den vier en Twintigste
Julij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Evert van de Haar, van beroep
bouwman oud Vyf en Veertig Jaren, en Hymen van de Peppel, van beroep bouwman oud Vyf en
Dertig Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Aard Gijsbertsen van
Veldhuizen in leven van beroep, Tapper laastelyk Woonende in de Gemeente Lunteren, in leven
êchtgenoot van Derkje Eevering, oud Acht en Zestig Jaren, mede te Lunteren Woonachtig, op den
drie en twintigste deezer maand, des namiddags om Vier uren Ten huize No 193 te Lunteren in den
ouderdom van vier en Zestig Jaren is overleden. Zijne vrouw voormeld nalatende / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor Een [sic] Eerste Comparant is
geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E V D Haar / H:T: Prins // [cc
10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
26-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-7-1822 No. 81. / Op heden den zes en Twintigste
Julij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Geurt Gaasbeek, van beroep
wolkammer oud twee en dertig Jaren, en Barnardus Pas, mede van beroep Wolkammer oud acht en
Twintig Jaren, beide wonende te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Jan van
Doorn, Zoon van Jan van Doorn bouwman, oud vier en veertig Jaren, en van Aletta Maassen Zyne
êhevrouw, oud acht en dertig Jaren, beide wonende te Geldersch veenendaal, welke overledene
Zonder beroep en laastelijk te Geldersch veenendaal Woonachtig, op den vyf en Twintigste deezer
maand, des Smorgens om Zes uren Ten huize No 39 in den ouderdom van Elf dagen is overleden.
Zyne ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door Ons Assessor is geteekend, nadat de beide Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H T. Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
28-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-7-1822 No. 82 / Op heden den Acht en Twintigste
Julij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan van Ede, van beroep Koorn
molenaar oud Negen en veertig Jaren, en Geurt Arendse, van beroep BoereKnegt, oud drie en
Twintig Jaren, beide wonende te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Celia
Bos, Zonder beroep laastelyk woonende te Geldersch veenendaal, Weduwe van Wijle Jan Budding
in leven Koorn Molenaar te geldersch veenendaal, op den Zeven en Twintigste deezer maand, des
Smorgens te Tien uren Ten hare huize No 103 te Geldersch Veenendaal in den ouderdom van Vier
en Zestig Jaren is overleden. nalatende des zelfs Zoon. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor en Eerste Comparant is geteekend, hebbende de
twede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / Jan Van Ede / H: T Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
28-7-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-7-1822 No. 83. / Op heden den acht en Twintigste
Julij agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus, Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Barnardus Pas, van beroep
Wolkammer oud acht en Twintig Jaren, en Johannes van Dolder, van beroep Arbeider, oud acht en
Veertig Jaren, beide wonende te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Antje
Gaasbeek, dochter van Derk Gaasbeek, Koopman, oud Zes en Dertig Jaren en van Geertrui van de
liesgraaff, Zyn êhevrouw oud negen en dertig Jaren beide wonende te Geldersch Veenendaal, welke
overledene Zonder beroep en laastelijk te Geldersch Veenendaal woonachtig, op den Zeven en
Twintigste dezer maand des Savonds ten Zeven uren, Ten huize harer ouders in den ouderdom van
Een Jaar is overleden. hare ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons assessor is geteekend, hebbende de beide Comparanten
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T: Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-8-1822 No. 84 / Op heden den Zevende Augustus
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Sander Slok van beroep Wol: Fabrikeur, oud
Dertig Jaren, en Anthonie van der Craats van beroep bode oud Zes en Vyftig Jaren, beide wonende
in de gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat Paulus van der Poel in leven van beroep
Wolkammer laastelyk wonende te Geldersch Veenendaal, Zynde ongehuwd op den Zesde deezer
maand des Savonds Ten Elf uren, Ten huize No 61. te Geldersch Veenendaal, in den ouderdom van
Een en Zestig Jaren is overleden. nalatende des zelfs broeder Anthonij van der Poel / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons Assessor is
geteekend. / S Slok / AVDCraats / H.T Prins. // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-8-1822 No. 85 / Op heden den Zevende Augustus
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Derk van Holland van beroep Dagloner oud
Zeven en Dertig Jaren, en Cornelis Hulstein, mede van beroep Dagloner oud Zeven en Twintig
Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Hendrikje Geessings,
huisvrouw van Derk van Aland, oud Zeven en Dertig Jaren, van beroep dagloner, op den Zesde
deezer maand, des Savonds om Zes uren ten huize van gemelde echtelieden te Bennekom in den
ouderdom van vier en veertig Jaren is bevallen van Een Dood Kind van het vrouwelyk [#is
overleden.] Geslacht. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
Assessor is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. /
goedgekeurd de doorhaling van de Woorden is <overleden> (!) / H.T Prins // [cc 10-7-2003/17-22007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-8-1822 No. 86. / Op heden den Zevende Augustus
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gerrit Busser van beroep veldwachter oud een
en Dertig Jaren, en Hendrik Buitenhuijs van beroep Schoenmaker oud Negen en veertig Jaren, beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Catharijntje Arissen, van beroep Naaister,
gewoond hebbende te Ede, Zynde ongehuwd, op Den Zesde Deezer maand, des nademiddags ten
Drie uren Ten huize No 43 te Ede in den ouderdom van Zes en Vyftig Jaren is overleden. nalatende
des zelfs Zuster Anna Arissen / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de Comparanten en ons Assessor is geteekend / G Busser / H: Buitenhuijs / H.T Prins // [cc 10-72003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
16-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-8-1822 No. 87 / Op heden den Zestiende
Augustus agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Teunis van den Berg, van beroep
Klompemaker oud een en vyftig Jaren, en Jacobus van Lissel, van beroep bouwman oud vyftig
Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Hannis Jansen Broekhuizen In
leven van beroep, Diens baar, Laastelyk wonende te Lunteren, echtgenoot van Jantje Cornelisse,
oud Negen en twintig Jaren, mede te Lunteren Woonachtig, op de vyftiende deezer maand des
Smorgens te vier ure Ten huize No 226. te Lunteren in den ouderdom van veertig Jaren is overleden.
Zyne vrouw voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door ons Assessor is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. /
H.T Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
16-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-8-1822 No. 88. / Op heden den Zestiende
Augustus agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gerrit Reijersen, van beroep
bouwman oud vyf en veertig Jaren, en Aart Klaasen, van beroep dagloner oud Zes en Zeventig
Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Herman Hermsen, Zoon van
Beertje Hermsen, oud negen en Twintig Jaren, wonende te Lunteren, welke overledene Zonder
beroep en laastelyk te Lunteren woonachtig, op den vyftiende deezer, des Smiddags ten Drie uren,
Ten huize No 0: te Lunteren in den ouderdom van Een Jaar en negen Weeken is overleden. Zyne
moeder voormeld nalatende. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
ons Assessor is geteekend, nadat de beide Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven.
/ H:T: Prins. // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-8-1822 No. 89. / Op heden den Drie en twintigste
Augustus agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jacob de Gooyer, van beroep
bouwman, oud vier en veertig Jaren, en Evert Sukkel, van beroep Wolkammer oud vyf en Twintig
Jaren, beide wonende te Geldersch Veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Geertrui Lauwen,
dochter van Cornelis Lauwen, oud acht en veertig Jaren, bouwman, en van Neeltje Gysbertsen Zyn
êhevrouw. oud drie en dertig Jaren, beide wonende te Geldersch veenendaal, welke Overledene
Zonder beroep en laastelyk te Geldersch veenendaal Woonachtig, op Den twee en Twintigste deezer
maand des Smorgens ten Twaalf uren Ten huize No 45 te Geldersch Veenendaal in den ouderdom
van Tien Weeken is overleden. Zyne ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Assessor En Eerste Comparant is geteekend, hebbende de
twede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J De Gooijer / H.T. Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
26-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-8-1822 No. 90. / Op heden den Zes en Twintigste
Augustus agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Reijer Jansen Fluit, van beroep
bouwman oud vyf en Dertig Jaren, en Derk Teunisse van de Weerd, van beroep Dagloner oud een
en veertig Jaren, beide wonende te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Cornelisje Harmse,
buiten beroep, laastelijk Woonende te Otterlo; Zynde ongehuwd op den vyf en Twintigste deezer
maand, des Smorgens te vyf uren, Ten huize No 33. te Otterlo in den ouderdom van Twee en
Tachgentig Jaren is overleden. nalatende Zoo verre bekend, geen nabestaande / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons Assessn. nalatende Zoo verre bekend, geen
nabestaande / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons Assessor is
geteekend, hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven of teeKenen. /
H T. Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
26-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-8-1822 No. 91. / Op heden den Zes en Twintigste
Augustus agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Ryk van Schuppen, van beroep
bouwman oud Dertig Jaren, en Gerrit Stunnenberg, mede van beroep bouwman oud Dertig Jaren,
beide wonende te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Geertje van Essen, dochter van
Frank van Essen, bouwman, oud een en veertig Jaren en van Nennetje Jans van Hurxveld, Zyn ehe
vrouw, oud Zes en Dertig Jaren, beide Woonende te Bennekom, Welke overledenen Zonder beroep
en laastelijk te Bennekom Woonachtig op den vier en twintigste deezer maand des Smorgens ten
negen uren in den ouderdom van vier Jaren is overleden. / hare ouders voormeld nalatende / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons Assessor is
geteekend / R Van schuppen / G Stunnenberg / H.T Prins. // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
26-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-8-1822 No. 92 / Op heden den Zes en Twintigste
Augustus agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Klaasen, van beroep Dagloner
oud vier en vijftig Jaren, en Wouter Hijweegen, mede van beroep Dagloner oud vier en veertig
Jaren, beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jan Woutersen, in leven vanberoep
Dagloner, laastelyk woonende te Ede, êheman van Heeltje Hartenberg, oud vier en vyftig Jaren,
meede te Ede Woonachtig, op den vyf en Twintigste deezer maand des Savonds ten Tien uren Ten
huize No 276. te Ede in den ouderdom van vier en Zeventig Jaren is overleden. Zyne vrouw
voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
assessor is geteekend, hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven of
teekenen. / H:T Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
27-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-8-1822 No. 93 / Op heden den Zeven en
Twintigste Augustus agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde
voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts
Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aalt Gangolf, van beroep
bouwman oud vier en Dertig Jaren, en Teunis van Veenschooten, van beroep bouwman oud Twintig
Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Gerrit Bart Kattenbroek, Zoon
van Ceel Jansen Kattenbroek, bouwman, oud Zeven en dertig Jaren, en van Elisabet Franken, Zyn
êhevrouw oud drie en Dertig Jaren, beide wonende te Lunteren, Welke Overledene Zonder beroep,
en laastelijk te Lunteren woonachtig, op den Zeven en Twintigste deezer maand, des Smorgens ten
vyf uren, Ten huize No 151. in den ouderdom van Zes Weeken is overleden. Zyne ouders voormeld
nalatende. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten,
en Ons Assessor is Geteekend. / Aalt gangolf / T van Veenschoten / H.T Prins // [cc 10-7-2003/172-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
30-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-8-1822 No. 94 / Op heden den Dertigste Augustus
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jacob Evertsen, van beroep bouwman oud vier
en vijftig Jaren, en Jacob Berkhof, van beroep arbeider oud [#vier en vyftig] [Zestig /
goedgekeurd] Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Maartje Harms,
Zonder beroep, laastelyk Wonende te Lunteren, Weduwe van Wylen Cobus Maasen, in leven
dagloner te Lunteren, op den Dertigste deezer maand des Smorgens ten Drie uren, Ten huize No 92
te Lunteren in den ouderdom van Een en Tachgentig Jaren is overleden. nalatende deszelfs Zoon,
Hendrik Maasen. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
Assessor is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H:T:
Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
30-8-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-8-1822 No. 95 / Op heden den Dertigste Augustus
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jochgum van den Bosch, van beroep Wolkammer, oud Zes en vyftig Jaren, en Cornelis Brinkhuizen, van beroep Wolkammer oud vyf en
Twintig Jaren, beide wonende te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Gerritje
Slotboom, huisvrouw van Jacob Bos, oud Zes en vyftig Jaaren, van beroep WolKammer op den
dertigste deezer maand, des Smorgens ten vier uren, Ten huize van gemelde Echtelieden te
Geldersch veenendaal No 107. in den ouderdom van vijf en veertig Jaren, Drie maanden is
overleden. hare Man, voormeld nalatende. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Comparanten en Ons assessor is Geteekend / J Van den Bosch / C. brink huis /
H:T Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
3-9-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-9-1822 No. 96 / Op heden den Derde September
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Teunis van Zoest van beroep bouwman oud
Zeven en Dertig Jaren, en Anthonie van der Craats, van beroep bode oud Zes en vyftig Jaren, beide
wonende in de gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jan Morre Bos, in leven van beroep
WolKammer, laastelyk woonende in de Gemeente Ede, Weduwenaar van Wijle Willemijntje Boone
Zaijer op de twede deezer maand, des Smorgens ten Elf ure Ten huize No 197. in de Gemeente Ede
in den ouderdom van vier en Tachgentig Jaren is overleden. nalatende deszelfs Zoon Gysbert Bos. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons assessor en twede
Comparant is geteekend, hebbende de Eerste verklaard niet te Kunnen Schrijven. / AVDCraats /
H.T Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
3-9-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-9-1822 No. 97 / Op heden den derde September
agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Assessor Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jacob van Wakeren, bouwman oud twee en
veertig Jaren, en Willem Sukkel, van beroep Visser oud Zes en veertig Jaren, beide wonende te
Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik van der Meide in leven van beroep
Dagloner laastelijk Woonende te Geldersch veenendaal; in leven echtgenoot van Elisabet van der
Meide, oud Zeven en veertig [sc.: Jaren] mede te Geldersch veenendaal woonachtig, op de twede
Deezer maand des Savonds te Zeven ure, Ten huize No 146 te Geldersch Veenendaal in den
ouderdom van vyftig Jaren is overleden. Zyne vrouw voormeld nalatende. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons Assessor is geteekend, hebbende de beide
Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T: Prins // [cc 10-7-2003/17-2-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
2-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 2-1-1823 No 1. / Acte van Overlijden. // Op heden den
twede Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten Elf uren, compareerden voor
ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Cornelis Rozeboom, van beroep bouwman oud Drie en
Zestig jaren, van [#beroep] – en Thijs Pothoven oud vyf en twintig jaren, van beroep boereKnegt
wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gysbertje Pluim, buiten
beroep Geboren te Bennekom, en laastelijk aldaar woonachtig, dochter van Aard Pluim, dagloner en
van Gysbertje Jacobs Zyne Ehevrouw beide wonende te Bennekom, op de Eerste deezer maand des
Smorgens te Zes uren ten huize van haar ouders voormeld No 10. te Bennekom in den ouderdom
van Zes Weeken is overleden Hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is getekend, hebbende de beide Comparanten
verklaard van niet te Kunnen Schrijven, als Zulks niet hebbende geleerd. / H.T. Prins // [cc 19821999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
4-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-1-1823 No 2. / Acte van Overlijden. // Op heden den
vierde Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden voor
ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan Werkman oud acht en veertig jaren, van beroep
dagloner en Evert Hoorn oud acht en vyftig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide te
Lunteren, / welke ons hebben verklaard, dat Derk van Heuten, in leven van beroep Kleremaker,
geboren te Lunteren en laastelyk aldaar woonachtig, Zynde ongehuwd op den derde deezer maand,
des Smorgens ten vyf uren, Ten huize N 129 te Lunteren in den ouderdom van vier en Twintig
Jaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
is geteekend, hebbende de beide omparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
5-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 5-1-1823 No 3. / Acte van Overlijden. // Op heden den
vyfde Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden voor
ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hendrik Evertsen, oud vyftig jaren, van beroep bouwman
en Gijsbert Meurs oud vyf en dertig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide te Ede. / welke
ons hebben verklaard, dat Jacob Willemsen, in leven van beroep landbouwer, geboore te Ede, en
laastelijk aldaar woonachtig, Echtgenoot van Ryntje Haalboom landbouwster, oud vier en
Zeeventig Jaren, mede te Ede woonachtig, op den vierde deezer maand des Smorgens ten Zes uren,
Ten Zijne huize No 138. in den ouderdom [^van] vyf en Zeventig Jaren is overleden Zyne vrouw
voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins
// [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-1-1823 No 4. / Acte van Overlijden. // Op heden den
Negende Januarij achttien honderd drie en twintig des voormiddags ten elf uren, compareerden voor
ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Rik Jansen, oud vier en veertig jaren, van beroep
bouwman en Hendrik Willemsen oud Zes en veertig jaren, van beroep Heetmaaijer wonende [te>]
beide te Ede. / welke ons hebben verklaard, dat Hanna van Hoeven, buiten beroep Geboore te
Otterlo, laastelyk gewoond hebbende te Ede, dochter van Jan van Hoeven, bouwman, oud veertig
Jaaren en van Janna ten brink Zyne Ehevrouw oud Zes en dertig Jaren beide wonende te Ede, op
den achtste deezer maand des Smorgens ten Zeven uren, ten huize van hare ouders voormeld N o 51
in den ouderdom van Twaalf Jaaren is overleden Haare ouders voormeld nalatende / waarvan wij
deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend hebbende de beide
Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-1-1823 No 5. / Acte van Overlijden. // Op heden den
Negende Januarij achttien honderd drie en twintig des voormiddags ten elf uren, compareerden voor
ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Aard de Fluiter oud Twee en vyftig jaren, van beroep
metselaar en Hendrik Wisselo oud Zeven en Veertig jaren, van beroep Arbeider wonende [te>]
beide te gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Hanna van der: Bovekamp Gebore te
Geldersch veenendaal, en laastelijk aldaar woonachtig, in leven huis vrouw van Klaas van Wakeren,
van beroep arbeider oud een en vyftig Jaren mede te Geldersch veenendaal woonachtig op den
Achtste deezer maand des Smorgens ten vier uren ten huize No 138. in den ouderdom van Zeven en
vyftig Jaren is overleden Hare man voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend hebbende de beide Comparanten
verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-1-1823 No 6 / Acte van Overlijden. // Op heden den
Negende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Evert van den Heuvel oud Twee en Vyftig jaren, van
beroep dagloner en Gerrit Hendrikse Rozeboom oud Twee en vyftig jaren, van beroep dagloner,
wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Maria Meurs, geboore te
Bennekom, en laastelyk aldaar woonachtig, in leven Huisvrouw van Aard van den Berg, van beroep
Heetmaaijer oud Zestig Jaren, mede te Bennekom woonachtig, op den achtste deezer maand des
Smorgens ten Zes uren ten Huize No 0. te Bennekom in den ouderdom van Zes en veertig Jaaren is
overleden hare man voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard van niet te
Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-1-1823 No 7. / Acte van Overlijden. // Op heden den
Negende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gysbert Maasen, oud vyf en dertig jaren, van beroep
bouwman en Aard Harmsen oud acht en Twintig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Elsje Peters, Zonder beroep Gebore te Lunteren en
laastelyk aldaar woonachtig Weduwe van wijle brunis Jacobse versteeg in leven landbouwer te
Lunteren, op den achtste deezer maand des Smiddags ten twaalf uren, ten huize N o 90 te Lunteren
in den ouderdom [sc.: van] Twee en Zeeventig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten
verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
10-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-1-1823 No 8. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Tiende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Coenraad Speelziek oud Zes en Twintig jaren, van beroep
boereKnegt en Willem van Roekel oud Twee en Twintig jaren, van beroep boereKnegt wonende
[te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Styntje Buis, Zonder beroep, Gebore te
Bennekom en laastelyk aldaar woonachtig Zynde ongehuwd, op den Negende deezer maand des
nademiddags ten twee uren, Ten huize No 161, te Bennekom in den ouderdom [^van] drie en
Zeeventig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de Comparanten en ons Schout is geteekend. / C speel ziek / W Van Roekel / H.T. Prins // [cc 19821999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
14-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-1-1823 No 9. / Acte van Overlijden. // Op heden
den veertiende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Claas Jansen oud acht en dertig jaren,
van beroep bouwman en Harmen Busser oud Een en veertig jaren, van beroep veldwachter
wonende [te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Jannigje Bakker buiten beroep
geboore te Otterlo en laastelyk aldaar woonachtig, dochter van Harmen Bakker, bouwman oud Zes
en dertig Jaren en van Willemina Schippers Zyne Ehevrouw beide wonende te Otterlo, op den
dertiende deezer maand des Smorgens ten Twee uren ten huize harer ouders No 101 te Otterlo in
den ouderdom vyf Jaaren is overleden Hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout en de twede Comparant is ondertekend,
verklarende ons de Eerste Comparant van niet te Kunnen Schrijven. / H Busser / H.T. Prins // [cc
1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 15-1-1823 No 10 / Acte van Overlijden. // Op heden
den vyftiende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Aaldt Veenendaal oud Drie en dertig
jaren, van beroep Schoenmaker en Gerrit Klomp oud acht en Twintig jaren, van beroep Wolkammer
wonende [te>] beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Cornelia Ederveen,
oud vier en dertig Jaren, van beroep Spinster, Zynde ongehuwd woonende te Geldersch veenendaal,
op den veertiende deezer maand, des Savonds ten vyf uren, Ten huize van gemelde Aaldt
Veenendaal, te geldersch veenendaal N [onduidelijk: 114? 104?] [#in den ouderdom] is bevallen
van Een dood Kind van het Mannelijk [#is overleden] geslacht. / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de beide Comparanten en Ons Schout is getekend, goedgekeurd
de Doorhaling van de woorden “in den ouderdom van, is overleden” / A: Veenendaal / G: Klomp /
H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
17-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 17-1-1823 No 11. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zeventiende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Reinier Burggraaff oud drie en veertig
jaren, van beroep vroedmeester en Jan Broekhuizen oud vijf en Twintig jaren, van beroep
landbouwer wonende [te>] beide in de gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat Betje
Haverkamp, oud vyf en Twintig Jaaren, van beroep dienstmeid, Zynde ongeHuwd, woonende te
Otterlo, op den Zestiende deezer maand des Smiddags ten vier uren, Ten huize van deszelfs vader
Jan Haverkamp [#in den ouderdom] is bevallen van Een Dood Kind, van het vrouwelyk [#is
overleden] geslacht. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
en Eerste Comparant is geteekend, hebbende de twede verKlaard niet te Kunnen Schrijven, of
teeKenen. / GoedgeKeurd de doorhaling van de woorden, “in den Ouderdom van is overleden” / R
Burggraaff / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
19-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-1-1823 No 12. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Negentiende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Claas van de Poel, oud vyftig jaren, van
beroep dagloner en [nogmaals:] en Cornelis van Dijk oud vier en veertig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Henderica
Wilhelmina Hardeman, buiten beroep, Geboore te geldersch veenendaal en laastelijk aldaar
woonachtig, dochter van Cornelis Hardeman, Wolkammer, oud Twee en dertig Jaren en van Maria
Margereta Gerardina Leusden, Zyne Ehevrouw, oud vyf en Twintig Jaren, beide Woonende te
geldersch veenendaal, op den achttiende deezer maand, des Smorgens ten Zes uren, in den
ouderdom van Een maand is overleden Hare ouders voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide
Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
22-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 22-1-1823 No 13. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Twee en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten Elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Willem Vonk, oud Zeven en Zestig jaren,
van beroep Kuiper en Derk van de Craats oud vier en Twintig jaren, van beroep Zonder wonende
[te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Brand Krukland, buiten beroep Geboore te Ede
en laastelijk aldaar woonachtig, Zoon van Anthonie Krukland, Molenaars Knegt, oud vyftig Jaren,
en van Hendrikje Brants Zijne Ehevrouw oud vyftig jaren, beide woonende te Ede, op den Een en
Twintigste deezer maand, des Nademiddags ten Drie U’ren, Ten Huize Zijner ouders N o 91 te Ede
in den ouderdom van Elf Jaren is overleden Zyne ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze
acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide Comparanten, en ons Schout is
geteekend. / W. Vonk / D V D Craats / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
22-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 22-1-1823 No 14. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Twee en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voormiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Frans Markus oud Zeven en dertig jaren,
van beroep hoedemakersKnegt en Aard Slotboom oud vier en Twintig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Derkje Jansen,
geboore te Dodeweerd, en laastelyk te geldersch veenendaal woonachtig, in leven huisvrouw van
Teunis van de Bovekamp, van beroep WolkammersKnegt, mede te Gelders veenendaal woonachtig,
op den Een en Twintigste deezer maand, des Smorgens ten Zes uren, Ten huize No 24 te Gelders
veenendaal in den ouderdom van Twee en Zeventig Jaren is overleden Hare man voormeld
nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is
geteekend, hebbendee de beide Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins //
[cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
26-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-1-1823 No 15. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zes en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Derk Folmert oud acht en Dertig jaren,
van beroep bouwman en Willem Hendriks oud een en Twintig jaren, van beroep Schoenmaker
wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gerdina Sophia Veenendaal,
buiten beroep, gebore te Bennekom en laastelyk aldaar woonachtig, dochter van Bart Veenendaal,
Schoenmaker oud vyf en Twintig Jaren en van Margrieta Gerritse, Zyne Ehevrouw oud vyf en
Twintig jaren, beide wonende te Bennekom, op den vyf en Twintigste dezer maand, des Smorgens
ten tien uren, ten huize van haar ouders voormeld in den ouderdom van Zeven Weeken is overleden
hare ouders voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten en ons Schout is geteekend / D Folmert / W Hendriksen / H.T. Prins // [cc
1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
28-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-1-1823 No 16. / Acte van Overlijden. // Op heden
den acht en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten Elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Wouter Petersen, oud vyf en veertig
jaren, van beroep bouwman en Gerrit van Roekel oud twee en vyftig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Roelofsen, buiten beroep,
gebore te Ede en laastelyk aldaar woonachtig Zoon van Cornelis Roelofsen, bouwman, oud vijf en
veertig Jaaren en van Ceeltje Everts van de Kamp Zyne Ehevrouw oud vijf en dertig Jaaren, beide
woonende te Ede, op den Zeven en Twintigste deezer maand des Smorgens te vijf uren Ten huize
van Zijne ouders voormeld No 162. te Ede in den ouderdom van Elf maanden is overleden Zijne
ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
beide Comparanten, en Ons Schout is geteekend. / W Petersen / G van roekel / H.T. Prins // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
28-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-1-1823 No 17. / Acte van Overlijden. // Op heden
den acht en Twintigste Janijarij (!) achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten Elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Cornelis Rozeboom oud Drie en Zestig
jaren, van beroep bouwman en Thijs Pothoven oud vyf en Twintig jaren, van beroep boereKnegt
wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Maatje Pluim, buiten beroep
Gebore te Bennekom en laastelijk aldaar woonachtig Dochter van Aard Pluim, dagloner oud dertig
jaren en van Gijsbertje Jacobs Zyne Ehevrouw, oud vyf en dertig Jaren, beide woonende te
Bennekom, op den Zeven en Twintigste deezer maand des Smorgens ten Elf uren Ten huize harer
ouders voormeld No 109. in den ouderdom van Drie Jaaren. is overleden Hare ouders voormeld
nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is
geteekend hebbende de beide Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins //
[cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
28-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-1-1823 No 18. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Acht en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hermanus van Kreel, oud vier en Twintig
jaren, van beroep Wolkammer en Jan Diepeveld oud Zes en Twintig jaren, van beroep Wolkammer
wonende [te>] beide te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Johannes Gerardus
Gaasbeek buiten beroep, Geboore te Geldersch veenendaal, en laastelyk aldaar woonachtig, Zoon
van Marija Gaasbeek, Spinster oud Acht en Twintig Jaaren, woonende te Geldersch veenendaal, op
den Zeven en Twintigste deezer maand, des Smorgens ten drie uren, Ten huize Zyner moeder
voormeld No 76 in den ouderdom van Zes daagen is overleden Zyne moeder voormeld nalatende /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat
de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven noch tekenen. / H.T. Prins // [cc 19821999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
28-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-1-1823 No 19. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Acht en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten Elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Harmen Busser oud Een en veertig jaren,
van beroep veldwachter en Jan Steeg oud dertig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide te
Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Aard van Dam, buiten beroep, Geboore te Otterlo en
laastelijk aldaar woonachtig Zoon van Willem van Dam Dagloner oud Twee en veertig Jaaren En
van Gerritje Crumers Zyne Ehevrouw oud drie en Twintig Jaren beide wonende te Otterlo, op den
Zeven en Twintigste deezer maand des Smorgens ten Acht uren, Ten huize Zyner ouders No 12. in
den ouderdom van Drie en Twintig Weeken is overleden Zyne ouders voormeld nalatende /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout en den Eersten
Comparant, is getekend, verklarende ons de Twede Comparant van niet te Kunnen Schrijven. / H:
Busser / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
28-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-1-1823 No 20. / Acte van Overlijden. // Op heden
den acht en Twintigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Lamert van Harte oud een en dertig jaren,
van beroep bouwman en Wouter Jansen van de Fliert oud drie en vyftig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Evert Flipsen, van beroep
Landbouwer, Gebore te Barneveld en laastelyk te Lunteren woonachtig, in leven Echtgenoot van
Niesje Teunisse, Landbouwster, mede te Lunteren woonachtig, op den Zeven en Twintigste deezer
maand, des Smorgens Ten vier uren, Ten huize No 219 te Lunteren in den ouderdom van Een en
Zeeventig Jaren is overleden Zijne vrouw voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
31-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 31-1-1823 No 21. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Een en dertigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Willem Peterse van Grootheest, oud
Zeeventig jaren, van beroep bouwman en Cornelis Bouwman oud dertig jaren, van beroep
bouwman wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Tryntje Jacobse, buiten
beroep, Geboore te Ede, en laastelyk aldaar woonachtig, dochter van Hendrik Jacobse, bouwman,
oud een en veertig Jare[n] En van Evertje Derkse Zyne Ehevrouw, oud vyf en twintig Jaren, beide
wonende te Ede, op den dertigste deezer maand des Smorgens ten Tien uren Ten huize harer ouders
No 135. in den ouderdom van Negen maanden is overleden Hare ouders voormeld nalatende /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide Comparanten en ons
Schout is geteekend. / W Peterse Van Groot Heest / C bouwman / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
31-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 31-1-1823 No 22. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Een en Dertigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Wouter Klomp oud Zestig jaren, van
beroep dagloner en Jan Dibbink oud drie en dertig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide
te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Jacob Cornelissen, van beroep landbouwer,
geboore te gelders veenendaal, en laastelyk aldaar woonachtig, in leven Echtgenoot van Gerritje
Jansen, oud vyf en dertig Jaren mede te Gelders veenendaal woonachtig, op den dertigste deezer
maand des Smorgens Ten tien uren Ten Zijne huize No 79 in den ouderdom van vyf en Zeeventig
Jaaren is overleden Zijne vrouw voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt,
die na voorlezing door Ons Schout is Getekend, hebbende de beide Comparanten verklaard van niet
te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
31-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 31-1-1823 No 23. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Een en dertigste Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Wouter Schimmel oud acht en Dertig
jaren, van beroep Kastelein en Jan Gerrit Joosten oud vyf en vyftig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Nelletje Veldhuizen, buiten beroep,
geboore te Ede en laastelyk aldaar woonachtig dochter van Berend Veldhuizen, dagloner oud negen
en veertig Jaaren, en van Willemijntje Willems, Zyne Ehevrouw, oud Zeven en dertig Jaaren, op
den dertigste deezer maand des Smorgens te Negen uren, Ten huize Harer ouders N o 127. in den
ouderdom van Neegen Jaaren is overleden Hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze
acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door [nogmaals:] door de Eerste Comparanten (!) en
ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / Wouter
Schimmel / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
1-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-2-1823 No 24. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Eerste Februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Cornelis Overeem, oud een en dertig jaren, van beroep
Wolkammer en Gysbert van Maanen oud Negen en dertig jaren, van beroep dagloner wonende [te>]
beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Geurt Buis, buiten beroep, Geboore te
Bennekom, en laastelijk te Lunteren woonachtig, Zynde ongehuwd, op den Een en dertigste
Januarij, des Savonds ten Negen uren, Ten huize No 2 te Lunteren in den ouderdom [^van]
Tachgentig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door
ons Schout en Eerste Comparant is geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen
Schrijven of teekenen. / C Overeem / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
3-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-2-1823 No 25. / Acte van Overlijden. // Op heden
den derde Februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Joost Mekking oud vyf en dertig jaren, van beroep
Timmerman en Harmanus Bussijnk oud zeven en veertig jaren, van beroep Radmaker wonende
[te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gradus Eijtink, buiten beroep Geboore
te Bennekom, en laastelyk aldaar woonachtig, Zoon van Jan Eijtink Weever, oud vier en dertig
Jaaren, en van Evertje Bos, Zyne Ehevrouw oud vier en twintig Jaren, beide woonende te
Bennekom, op den twede deezer maand des Smorgens ten Zes uren, Ten huize Zyner ouders No 37
te Bennekom in den ouderdom van Een Jaar is overleden Zyne ouders voormeld nalatende /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de beide Comparanten, en ons
Schout is Geteekend / J. Mekking / H M bussijnk / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
3-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-2-1823 No 26. / Acte van Overlijden. // Op heden
den derde februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Aalt van Hasselaar oud Twee en Twintig jaren, van
beroep boereKnegt en Peter van Engelenburg oud zeven en veertig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Peter Doormans in
leven van beroep dagloner, Gebore te Lent, en laastelijk te Geldersch veenendaal woonachtig
Zijnde ongehuwd, op den twede deezer maand, des Smorgens ten vier uren ten huize No 157. te
gelders veenendaal in den ouderdom van Negen en Vyftig Jaaren is overleden / waarvan wij deze
acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout en twede Comparant is geteekend,
hebbende de Eerste verklaard niet te Kunnen Schrijven. / P V engelenburg / H.T. Prins // [cc 19821999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
6-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 6-2-1823 No 27. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zesde Februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Maas Gijsbertsen oud Zeeventig jaren, van beroep
bouwman en Hendrikus Derksen oud vyf en Twintig jaren, van beroep bouwman wonende [te>]
beide te Ede. / welke ons hebben verklaard, dat Goutje Willems, in leven van beroep dienstmaagd,
Geboore te Bennekom, en laastelyk te Ede woonachtig, Zynde ongehuwd, op de Vyfde deezer
maand des voordemiddags ten Elf uren ten Huize No 74. te Ede in den ouderdom van Negen en
vyftig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
beide Comparanten en ons Schout is geteekend. / M Gysbertsen / H Derksen / H.T. Prins // [cc
1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
10-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-2-1823 No 28 / Acte van Overlijden. // Op heden
den Tiende Februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Willem Jansen, oud acht en Twintig
jaren, van beroep bouwman en Jacob Gerritse oud een en Zeventig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Aalbertje Gijsbertsen, geboor[en] te
Ede – En laastelyk aldaar woonachtig, in leven Huisvrouw van Reinier Pothoven, bouwman mede
te Ede Woonachtig, op den Negende deezer maand des Savonds ten Negen uren Ten Huize N o 82 te
Ede in den ouderdom van Zeven en dertig Jaaren is overleden haren man voormeld nalatende. /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout
is geteekend. / W. Jansen / J Gerritsen / H.T. Prins // [met potlood in de marge, ter hoogte van
“Aalbertje Gijsbertsen”: “geb Ede 23 mei 1783”, en ter hoogte van “Zeven en dertig Jaaren”: “moet
zijn: negen en dertig jaren”] // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
10-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-2-1823 No 29. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Tiende Februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan Klomp oud drie en veertig jaren, van
beroep Wolkammer en Hendrik van veldhuizen oud drie en vyftig jaren, van beroep arbeider
wonende [te>] beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Neeltje van Eldik,
oud Zes en veertig Jaren, woonende te Geldersch veenendaal, Huisvrouw van eerst voormelde
Comparant, op den Negende deezer maand, des Savonds ten vijf uren, Ten hare huize No 124. te
geldersch veenendaal [#in den ouderdom] is bevallen van Een Dood Kind van het vrouwelijk [#is
overleden] Geslacht. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven /
Goedgekeurd de doorhaling van de woorden in den ouderdom van is overleden. / H.T. Prins // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
10-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-2-1823 No 30 / Acte van Overlijden. // Op heden
den Tiende februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Derk van Elst, oud Negen en dertig jaren, van beroep
Wolkammer en Johannes van Alfen oud twee en vyftig jaren, van beroep Rentenier wonende [te>]
beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Ortje van Dijk, Zonder beroep,
Geboore te Geldersch veenendaal, en laastelijk aldaar woonachtig Weduwe van Wijle Jan van den
Heuvel in leven wolkammer te geldersch Veenendaal, op den Neegende deezer maand, des
Smorgens, ten Tien uren, Ten huize No 29. te geldersch veenendaal in den ouderdom van Drie en
Zeeventig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de Comparanten en Ons Schout is geteekend – hebbende de twede verklaard niet te Kunnen
Schrijven / D van elst / [nogmaals:] D van els / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
12-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-2-1823 No 31. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Twaalfde februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hendrik van Stempvoort, Wolkammer,
oud Zes en Dertig jaren, van beroep – en Gysbert Ereveen oud vyf en vyftig jaren, van beroep
Klompemaker wonende [te>] beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Mia
Dokters, Zonder beroep, Geboore te Geldersch veenendaal, en laastelyk aldaar woonachtig,
Weduwe van Wijle Doris Daniels, op den Elfde deezer maand des Savonds ten Zes uren, ten Huize
No 40. te geldersch veenendaal in den ouderdom van Een en Tachgentig Jaaren is overleden /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de ComParanten en ons Schout
is geteekend / H: Van stempvoort / G Eereveen / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
3-3-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-3-1823 No 32. / Acte van Overlijden. // Op heden
den derde Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Geurt van Maanen oud Twee en vyftig jaren, van beroep
bouwman en Gerrit van de Wildekamp oud vier en Twintig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Bennekom, / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Bakker, buiten beroep,
Geboore te Amsterdam, en laastelyk te Bennekom woonachtig, Zynde ongehuwd, op den twede
deezer maand, des Smorgens ten drie uren, ten huize No 128 te Bennekom in den ouderdom van
vyftien Jaaren is overleden nalatende Zoo verre bekend geen Nabestaand / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons Schout is geteekend. / G v
maanen / G Van De Wildekamp / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
5-3-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 5-3-1823 No 33. / Acte van Overlijden. // Op heden
den vyfde Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Lammert de Ruiter oud dertig jaren, van beroep dagloner
en Johannes van Alfen oud twee en vyftig jaren, van beroep Rentenier wonende [te>] beide te
gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Saartje Levi, Zonder beroep Geboore te
Geldersch veenendaal, en laastelyk aldaar WoonAchtig, Weduwe van Wijle Godschalk Limel – op
den Vierde deezer maand des namiddags ten vier uren Ten huize No 93, te geldersch veenendaal in
den ouderdom van Drie en Negentig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten
verklaard van niet te Kunnen Schrijven / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
6-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 6-3-1823 No 34 / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zesde Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Rik breunisse oud dertig jaren, van beroep daghuurder en
Bessel Beertse oud zeven en dertig jaren, van beroep daghuurder wonende [te>] beide te Ede /
welke ons hebben verklaard, dat Jan Willemsen, geboore te Ede, en laastelijk aldaar woonachtig,
Echtgenoot van Willempje Willems, Spinster mede te Ede woonachtig op den vyfde Deezer maand
des S morgens ten vier uren Ten Zijne huize No 0: te Ede. / in den ouderdom van vier en veertig
Jaren is overleden Zyne vrouw voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de Eerste Comparant, en ons Schout is geteekend, hebbende de Twede verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / R Breunesen / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 9-3-1823 No 35. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Neegende Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Wouter Maasen oud Zestig jaren, van
beroep bouwman en Jan Hendriksen oud acht en dertig jaren, van beroep bouwman wonende [te>]
beide te Lunteren. / welke ons hebben verklaard, dat Janna Jans versteeg, geboore te Garderen en
laastelijk te Lunteren woonachtig In leven Huisvrouw van Jan Hendriksen, bouwman mede te
Lunteren woonachtig, op den achtste deezer maand des S morgens ten Zes uren, ten huize N o 148.
te Lunteren / in den ouderdom van Acht en Veertig Jaren is overleden hare man voormeld nalatende
/ waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend,
hebbende de beide Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 22-22000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 9-3-1823 [No] 36 / Acte van Overlijden. // Op heden
den Neegende Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Helmerd Veenendaal oud drie en Zestig
jaren, van beroep dagloner en Aalbert Schimmel oud dertig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Ede. / welke ons hebben verklaard, dat Aaltje Fredriks van Niewenhuizen, in leven
Zonder beroep Geboore te Lunteren en laastelyk te Ede woonachtig, weduwe van wijle Gerrit
Gerritse. in leven landbouwer op den Achtste deezer maand des S middags ten drie uren, Ten huize
No 45. te Ede / in den ouderdom van vier en Zeventig Jaren is overleden / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / H Van
Venedael / A Schimmel / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 9-3-1823 No 37. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Neegende Maart achttien honderd drie en twintig des voor de middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Willemsen van Veller. oud Negen
en zestig jaren, van beroep bouwman en Gerrit Peterse Snel oud Zes en Twintig jaren, van beroep
dagloner wonende [te>] beide te Lunteren. / welke ons hebben verklaard, dat Aaltje Jacobs, geboore
te Lunteren, en laastelyk aldaar woonachtig, in leven Huisvrouw van Cornelis Jacobse de bruin,
bouwman mede te Lunteren woonachtig, op den Achtste deezer maand des S middags ten Een uur,
Ten huize No 124 te Lunteren / in den ouderdom van vier en vyftig Jaaren is overleden hare man
voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
is geteekend, hebbende de beide Comparante[n] voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. /
[onvolledig getekend: H:T Prin] [nogmaals:] H:T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
9-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 9-3-1823 No 38. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Neegende Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Wynand Snetselaar oud drie en veertig
jaren, van beroep bouwman en Frans Gisbertsen oud Zestig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Lunteren. / welke ons hebben verklaard, dat Jantje Rikse, oud vier en Twintig Jaren,
woonende te Lunteren, huisvrouw van Aard Harmse Vossegat, bouwman mede te Lunteren
woonachtig, op den Achtste deezer maand des S middags ten Een uur, ten hare huize No 0 te
Lunteren [#in den ouderdom] is bevallen van Een dood Kind van het mannelijk [#is overleden]
Geslacht. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten: en
Ons Schout is geteekend, Goedgekeurd de doorhaling van de woorden “in den ouderdom is
overleden”. / W Snetselaar / F gisbentse (!) / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
12-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 12-3-1823 No 39 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Twaalfde Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Derk Slok oud Zestig jaren, van beroep
Wolkammer en Anthonij Stip oud acht en dertig jaren, van beroep Wolkammer wonende [te>]
beide te Gelders veenendaal. / welke ons hebben verklaard, dat Neeltje van der Meiden, Zonder
beroep; Gebore te Geldersch veenendaal en laastelijk aldaar woonachtig, Weduwe van wijle
Gijsbert beukHof in leven dagloner te gelders veenendaal, op den Elfde deezer maand des S
morgens ten Elf uren, Ten huize No 131. te geldersch veenendaal / in den ouderdom van Twee en
Zestig Jaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H T
Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 45

– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 15-3-1823 No 40 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Vyftiende Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hendrik van Harn oud drie en dertig
jaren, van beroep Wolkammer en Jacob Blom oud Zes en dertig jaren, van beroep Wolkammer
wonende [te>] beide te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Metje van der
Biezen Geboore te Stichts veenendaal, en laastelijk te Geldersch veenendaal woonachtig, in leven
Huisvrouw van Hendrik van de Bovekamp. Wolkammer mede te geldersch veenendaal woonachtig,
op den veertiende deezer maand, des S avonds ten Zes uren, ten huize No 133 te geldersch
veenendaal / in den ouderdom van Zes en veertig Jaaren is overleden hare man voormeld nalatende.
/ waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout
is geteekend. / H van Harn / iacob Blom / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 15-3-1823 No 41. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyftiende Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Dekker oud acht en Twintig jaren,
van beroep dagloner en Johan Heinrich: Büchel oud vyf en Zestig jaren, van beroep Gepensioneerd
Sergeant wonende [te>] beide te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Maatje
van Ree, Zonder beroep. Gebore te Ingen, en laastelijk te Geldersch veenendaal woonachtig,
Weduwe van Wijle Willem van Bennekom, op den veertiende deezer maand, des Smorgens ten vier
uren Ten huize No 163 te Geldersch veenendaal / in den ouderdom van vyf en Zeeventig Jaaren is
overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en
ons Schout is geteekend. / J:H: Büchel / ge dekker / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 15-3-1823 No 42. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyftiende Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Lammert de Ruiter oud dertig jaren, van
beroep daglooner en Gysbert van Dyk oud drie en veertig jaren, van beroep Metselaar wonende
[te>] beide te Geldersch veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Elisabet van de Loseregt,
Zonder beroep Geboore te Geldersch veenendaal, en laastelyk aldaar Woonachtig, Weduwe van
Wijle Maas van Stempvoord op den vyftiende deezer maand, des S morgens ten vier uren, Ten
huize No 101, te Geldersch veenendaal / in den ouderdom van Vier en Neegentig Jaaren is
overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is
geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 222-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 15-3-1823 No 43. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyftiende Maart achttien honderd drie en twintig des voorde middags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Evert Evertsen oud Negen en Twintig
jaren, van beroep bouwman en Flip Evertsen oud vier en veertig jaren, van beroep landbouwer
wonende [te>] beide te Lunteren. / welke ons hebben verklaard, dat Jacob Jansen, in leven dagloner
geboore te Barneveld, en laastelijk te Lunteren woonachtig, Echtgenoot van Evertje Reijers, meede
te Lunteren Woonachtig, op den veertiende deezer maand des Smorgens ten drie uren, Ten huize No
216 te Lunteren / in den ouderdom van Acht en Zestig Jaaren is overleden Zyne vrouw voormeld
nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en
ons Schout is geteekend. / E Evertsen / F Evertsen / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
23-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 23-3-1823 No 44. / Acte van Overlijden. // Op
heden den drie en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hendrik Kroesbergen oud twee en
vyftig jaren, van beroep bouman en Jan Kroesbergen oud vyftig jaren, van beroep bouman wonende
[te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gerrit Jan Adams, buiten beroep
Geboore te Bennekom, en laastelijk aldaar woonachtig – Zoon van Martyn Adams, bouwman, en
van Gerritje Looi, Zijne Ehevrouw beide woonende te Bennekom, op den twee en Twintigste deezer
maand des S avonds ten Acht uren, Ten [Zijne>] Hijize (!) Zyner ouders No 57. te Bennekom in den
ouderdom van Tien Jaaren is overleden Zyne Ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten, en ons Schout is geteekend. / H
Kroesbergen / J kroesbergen / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
25-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 25-3-1823 No 45 / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyf en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Joost Mekking oud drie en veertig jaren,
van beroep Timmerman en Jan Heitink oud vier en dertig jaren, van beroep Weever wonende [te>]
beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Engeltje Jansen, geboore te Bennekom en
laastelyk aldaar woonachtig, in leven Huisvrouw van Hermanus Bussink, Radmaker mede te
Bennekom woonachtig, op den vier en twintigste deezer maand, des Smorgens ten vier uren, Ten
huize No 37. te Bennekom in den ouderdom van vyf en veertig Jaaren is overleden hare man
voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
Comparanten en ons Schout is geteekend. / J. Mekking / i. eitink (!) / H T Prins // [cc 22-2-2000/104-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
25-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 25-3-1823 No 46. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyf en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan van de Hoef oud Twee en veertig
jaren, van beroep Schoolonderwijzer en Harmen Busser oud veertig jaren, van beroep veldwachter
wonende [te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Berend van Loenen, Zonder
beroep Geboore te Otterlo en laastelyk aldaar woonachtig, Zoon van Jan Berendse van Loenen,
bouwman en van Aaltje Schut, Zijne Ehevrouw, beide wonende te Otterlo, op den vier en
Twintigste deezer maand, des nademiddags ten vier U’ren, Ten huize zijner ouders N o 25 te Otterlo
in den ouderdom van Tien Jaaren is overleden Zijne ouders voormeld nalatend / waarvan wij deze
acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / J:
Van De Hoef / H: Busser / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
25-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 25-3-1823 No 47. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vijf en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit de Aaldenburg oud Twee en
Twintig jaren, van beroep Wolkammer en Geurt van Leeuwen oud veertig jaren, van beroep visser
wonende [te>] beide te gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Hendrika Top, buiten
beroep Geboore te Gelders veenendaal, en laastelijk aldaar woonachtig, dochter van Maria Top,
Spinster mede te gelders veenendaal woonachtig, op den vier en Twintigste deezer maand des
Smorgens ten Zes uren, Ten Huize harer moeder No 0 [met onder en boven dit cijfer een liggend
streepje] te geldersch veenendaal in den ouderdom van vyf Weeken is overleden hare moeder
voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H:T Prins // [cc
22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
26-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 26-3-1823 No 48. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zes en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan van Harten oud Zes en dertig
jaren, van beroep bouwman en Gerrit Altena oud Negen en Twintig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Jacobsen, Zonder
beroep Geboore te Kootwijk, en laastelyk te Lunteren woonachtig Weduwenaar van Wijle Trijntje
Beertse de Bruin – op den vyf en Twintigste deezer maand des Smorgens ten Elf uren, Ten huize N o
63 te Lunteren in den ouderdom van Acht en Zeeventig Jaaren is overleden / waarvan wij deze
acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten
hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
28-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 28-3-1823 No 49. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Acht en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Teunis Coendersen oud Een en
Zestig jaren, van beroep bouwman en Ernst Cornelissen oud vyftig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Gerritsen, in leven van
beroep boereKnegt geboore te Lunteren en laastelyk te Ede woonachtig, Zynde ongehuwd, op den
Zeven en twintigste deezer maand des Smorgens ten Zeven uur, Ten huize No 211 te Ede in den
ouderdom van Dertig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Eerste Comparant, en ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / T Coendersen / H: T Prins // [cc 22-2-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
28-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 28-3-1823 No 50. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Acht en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Willemsen oud dertig jaren,
van beroep bouwman en Cornelis Jansen oud drie en Twintig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Maatje Melissen, buiten beroep, Geboore te
Ede, en laastelyk aldaar woonachtig, dochter van Jan Melissen, bouwman, en van Teunisje Harmse
Zyne ehevrouw beide woonende te Ede, op den Zeven en Twintigste deezer maand des Smorgens
om acht uren, Ten huize harer ouders No 201. te Ede in den ouderdom van Vyf Jaaren is overleden
hare Ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / G Willemsen / C: Jansen / H T Prins // [cc 22-22000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
31-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 31-3-1823 No 51 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Een en Dertigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Cornelis Jansen oud drie en Twintig
jaren, van beroep bouwman en Rynder Cornelissen oud Zestig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Aaltje Melissen, buiten beroep
Geboore te Ede, en laastelijk aldaar woonachtig, dochter van Jan Melissen, bouwman, en van
Teunisje Harmse Zyne êhevrouw beide woonende te Ede, op den dertigste deezer maand des
Savonds ten Negen uren Ten huize harer ouders No 201 te Ede in den ouderdom van drie Jaaren is
overleden hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de eerste comparant, en ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard niet
te Kunnen Schrijven. / C. Jansen / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
31-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 31-3-1823 No 52. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Een en Dertigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Geurt Steven Oosterwyk oud dertig jaren,
van beroep Schoenmaker en Meuwis Broekhuizen oud twee en dertig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Cornelis Jansen, van beroep
heetmaijer, gebore te Otterlo, en laastelyk aldaar woonachtig in leven echtgenoot van Geurtje
Gerritse, mede te Otterlo woonende. – op den Negen en Twintigste deezer maand des Smorgens ten
Zes uren in het: aanstoter: Bosch. boven Otterlo bij Proces: verbaal vermeld in den ouderdom van
Zeven en Zestig Jaren is overleden Zyne vrouw voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend -:
Geschiedende deze inschrijving met bijvoeging van het Proces verbaal der Schouwe van dit Lyk, op
den Negen en twintigste deezer maand door den Vrede Regter van Ede gehouden. / M Broekhuesen
/ G:S: Oosterwyk / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
4-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 4-4-1823 No 53. / Acte van Overlijden. // Op heden
den vierde April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Teunis van Zoest oud zeven en Twintig jaren, van beroep
dagloner en Johannis van Silfhout oud Zeventig jaren, van beroep Kleremaker wonende [te>] beide
te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Geertrui Bongers, van beroep Naaister, Geboore te
Wageningen, en laastelyk te Bennekom woonachtig, Zynde ongehuwd, op den derde deezer maand
des Smorgens ten drie uren Ten huize No 0 [met onder en boven dit cijfer een liggend streepje] te
Bennekom in den ouderdom van acht en Twintig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend hebbende de beide
Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002
tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
4-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 4-4-1823 No 54 / Acte van Overlijden. // Op heden
den vierde April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Bart Jansen oud Zeven en Twintig jaren, van beroep
dagloner en Teunis Jansen oud Zestig jaren, van beroep bouwman wonende [te>] beide te Ede /
welke ons hebben verklaard, dat Jan Gerritsen, buiten beroep, Geboore te Stichts veenendaal, en
laastelyk te Ede woonachtig, Zynde ongehuwd, op den derde deezer maand des Smorgens ten vier
uren, ten huize No 302. te Ede in den ouderdom van Zes en Twintig Jaaren is overleden / waarvan
wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de
beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
6-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 6-4-1823 No 55. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zesde April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Rem van Velthuijsen oud vyf en vyftig jaren, van beroep
dagloner en Jan Dibbet oud veertig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide te gelders
veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Tryntje van de Kamp buiten beroep, Geboore te Ede,
en laastelyk te Gelders veenendaal woonachtig, dochter van Teunis van de Kamp dagloner, en van
Geertruida Geest Zyne êhevrouw beide woonende te Geldersch Veenendaal, op den Vyfde deezer
maand, des Smorgens ten Zes uren, Ten huize Harer ouders No 0 [met onder en boven dit cijfer een
liggend streepje] in den ouderdom van Twaalf Jaaren is overleden Hare ouders voormeld nalatende
/ waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant, en ons
Schout is geteekend, hebbende de Twede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / Rem van Velthuysen
/ H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
7-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 7-4-1823 No 56 / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zeevende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gysbert Willemsen oud drie en dertig jaren, van beroep
bouwman en elbert bruenesen oud acht en Twintig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide
te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Aartsen, in leven van beroep bouwman, geboore
te Ede, en laastelijk aldaar woonachtig Echtgenoot van Jacobje Aartse Puik, mede te Ede
woonachtig, op den Zesde deezer maand, des Smorgens ten Negen Uren Ten Zijne huize N o 204. te
Ede in den ouderdom van Drie en Zestig Jaaren is overleden Zyne vrouw voormeld nalatende /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout
is geteekend. / G willemsen / E bruennesen / H: T Prins // [met potlood in de marge: “zoon van Arie
Cornelisse en van Grietje Jansen”] // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
11-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 11-4-1823 No 57 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Elfde April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan Hulstein oud Negen en Veertig jaren,
van beroep bouwman en Jacob Gerritsen oud drie en Twintig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Franken, in leven van beroep
bouwman, geboore te Lunteren, en laastelijk aldaar woonachtig Weduwnaar van wijle Baatje
Meessen, op den tiende deezer maand des Smorgens ten Zes uren, ten huize No 118. te Lunteren in
den ouderdom van Zeven en Tachgentig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de
Twede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J hulstein / H.T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
13-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 13-4-1823 No 58 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Dertiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Bosch oud drie en Zestig jaren,
van beroep dagloner en Hendrik Gerritsen oud Zes en Zestig jaren, van beroep dagloner wonende
[te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Gerritje Bruil, buiten beroep Gebore te
Otterlo en laastelyk aldaar woonachtig dochter van Hendrik Bruil, timmerman, en van Geesje
Kosters Zyne êhevrouw beide wonende te Otterlo, op den twaalfde deezer maand des Smiddags ten
vier uren, Ten huize harer ouders No 101 te Otterlo in den ouderdom van drie en een half Jaar is
overleden hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H:T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
13-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 13-4-1823 No 59 / Acte van Overlijden. // Op
heden den dertiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit van Ede oud Zeven en Twintig
jaren, van beroep Grutter en Gerrit Klomp oud Negen en Twintig jaren, van beroep Wolkammer
wonende [te>] beide te gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Willem de Reuver, in
leven Wolkammer, gebore te Stichts veenendaal, en laastelyk te Gelders veenendaal woonachtig,
echtgenoot van Jannigje brinkhuis, mede te gelders veenendaal woonachtig, op den twaalfde deezer
maand des S avonds ten Negen U’ren, Ten huize No 112, te gelders veenendaal in den ouderdom
van Zeventig Jaaren is overleden Zyne vrouw voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / G van Eden / G.
Klomp / H:T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
14-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 14-4-1823 No 60 / Acte van Overlijden. // Op
heden den veertiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Teunis Klaasen oud veertig jaren, van
beroep Landbouwer en Berend Jansen oud zeven en veertig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Gerrit Pothoven, buiten beroep Gebore te
Lunteren en laastelyk aldaar woonachtig Zoon van Maartje Pothoven, Spinster mede te Lunteren
woonachtig, op den dertiende deezer maand des Smorgens ten Zes uren, ten huize zyner moeder N o
94. te Lunteren in den ouderdom van drie Weeken is overleden Zijne moeder voormeld nalatend /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat
de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-42002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 15-4-1823 No 61. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyftiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hendrik Zoeten, oud drie en dertig jaren,
van beroep bouwman en Teunis Klaasen oud veertig jaren, van beroep bouwman wonende [te>]
beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Jan Wulven, zonder beroep, Geboore te
Lunteren, en laastelijk aldaar woonachtig Zoon van Gerrit Wulven, bouwman en van Aaltje Aalbers
Dekker Zyne Ehevrouw, beide wonende te Lunteren, op den veertiende deezer maand, des Savonds
te Zeven uren, Ten huize Zijner ouders No 122 te Lunteren in den ouderdom van Twaalf Weeken is
overleden Zyne ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen
Schrijven / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 15-4-1823 No 62. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyftiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Izaak verburg oud een en dertig jaren,
van beroep bouwman en Gerrit van de Poel oud vier en vyftig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jan Hartenberg, buiten beroep geboore te Ede
en laastelijk aldaar woonachtig, Zoon van Hijmen Hartenberg dagloner en van Melisje Hardeman
Zyne Ehevrouw beide wonende te Ede op den veertiende deezer maand, des Smorgens ten vyf uren
Ten huize Zijner ouders No 0 [met onder en boven dit cijfer een liggend streepje] in den ouderdom
van Zeeven Weeken is overleden Zyne ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / J verburg / G van
der poel / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
16-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 16-4-1823 No 63 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zestiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan Riggeling oud vyf en Twintig jaren,
van beroep Weever en Hendrik buitenhuis oud Zes en veertig jaren, van beroep Schoenmaker
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Styntje van den Berg, in leven van
beroep dienstmeid, geboore te Bennekom en laastelyk te Ede woonachtig, zynde ongehuwd, op den
vyftiende deezer des Savonds ten Elf uren, Ten huize No 99, te Ede -, Nalatende Hare vader Aard
van den Berg dagloner te Bennekom in den ouderdom van Negentien Jaaren is overleden / waarvan
wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons Schout is
geteekend. / J Riggeling / H: Buitenhuijs / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
17-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 17-4-1823 No 64 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zeventiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan Hendriksen, oud zes en vyftig jaren,
van beroep bouwman en Gysbert Besselse oud acht en Twintig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Styntje van Veldwiek, geboore
te Voorthuizen, en laastelyk te Lunteren woonachtig in leven Huisvrouw van Willem Scheepen,
dagloner, mede te Lunteren woonachtig, op den Zestiende deezer maand, des Smorgens ten Zes
uren, ten huize No 148. te Lunteren in den ouderdom van Zes en vijftig Jaaren is overleden hare
man voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H: T
Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
18-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 18-4-1823 No 65. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Achttiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Toonen oud dertig jaren, van
beroep bouwman en Wouter Hermsen oud drie en dertig jaren, van beroep bouwman wonende [te>]
beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jan evertse, in leven bouwman Gebore te Ede, en
laastelyk aldaar woonachtig, Echtgenoot van Evertje Breunissen, mede te Ede woonachtig, op den
Zeventiende deezer maand des nademiddags ten drie uren Ten huize No 265 te Ede in den
ouderdom van Zes en Vyftig Jaaren is overleden Zijne vrouw voormeld nalatende / waarvan wij
deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend /
G: Toonen / W Hermsen / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
18-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 18-4-1823 No 66 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Achttiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Harmen Bos oud drie en twintig jaren,
van beroep bouwman en Gerrit Toonen oud dertig jaren, van beroep bouwman wonende [te>] beide
te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Willem Cornelissen, Zonder beroep Geboore te Otterlo
en laastelyk aldaar woonachtig, Zoon van Maas Cornelissen, bouwman, en van Elisabeth Folmert
Zyne Ehevrouw beide woonende te Otterlo – op den Zeventiende deezer maand des S morgens, ten
Zeven uren, Ten huize Zijner ouders No 104 – te Otterlo in den ouderdom van Acht dagen is
overleden Zijne ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / H Bos / G: Toonen / H T Prins // [cc
22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
19-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 19-4-1823 No 67. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Negentiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gysbert Otten, onderwyzer der Jeugd oud
Zeven en dertig jaren, van beroep [verwijzing met een stippellijn naar “onderwyzer der jeugd”] en
Geurt van Silfhout oud dertig jaren, van beroep Kleeremaker wonende [te>] beide te Bennekom /
welke ons hebben verklaard, dat Anna van Rhenen, buiten beroep Gebore te Vianen, en laastelyk te
Bennekom woonachtig Zynde ongehuwd, op den achttiende deezer maand des Smorgens ten vyf
uren, ten huize No 2: te Bennekom in den ouderdom van Zes en Tachgentig Jaaren is overleden /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons Schout
is geteekend / G: Otten / G van Silfhout / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
20-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 20-4-1823 No 68. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan van Otterlo oud vier en vyftig jaren,
van beroep Wolkammer en Jacob Buddink oud vyftig jaren, van beroep bode wonende [te>] beide
te Gelders Veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Rikje van Asperen, Spinster Geboore te
Gelders veenendaal, en laastelyk aldaar woonachtig, Weduwe van wijle Harmen Verhoef, op den
Negentiende deezer maand, des Smorgens ten Zes uren, Ten huize No 69. te Gelders Veenendaal in
den ouderdom van Zeven en vyftig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Tweede Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de Eerste
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J= Budding / H: T Prins // [cc 22-8-2000/ 10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
26-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 26-4-1823 No 69. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zes en Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit van den Berg oud Drie en vyftig
jaren, van beroep bouwman en Aard van Leewen oud Zeven en vyftig jaren, van beroep Arbeider
wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Andrias Cornelis Paül, buiten
beroep, geboren te Bennekom en laastelyk aldaar woonachtig, Zoon van Johan Paül, metselaar en
van Cornelia Heitink Zijne ehevrouw beide woonende te Bennekom, op den vyf en Twintigste
deezer maand des Smorgens ten Acht uren, Ten huize Zyner ouders N o 0 te Bennekom in den
ouderdom van Elf maanden is overleden Zyne ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend hebbende de beide
Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
26-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 26-4-1823 No 70. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zes en Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Reinier Burggraaff, woonende te Ede oud
drie en veertig jaren, van beroep vroedmeester en Dirk van Hall oud Zeven en Twintig jaren, van
beroep dagloner wonende Te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Dirkje van den Berg,
oud twee en twintig Jaaren, van beroep Spinster, Zynde ongehuwd woonende te Bennekom, op den
vyf en Twintigste deezer maand des Smorgens te Elf uren, Ten huize van haar Vader, Aard van den
Berg dagloner te Bennekom No 0 [met een liggend streepje boven de nul] [#in den ouderdom] is
bevallen van Een dood Kind van het vrouwelyk [#is overleden] Geslacht. / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Eerste Comparant en ons Schout is geteekend,
hebbende de twede verklaard niet te Kunnen Schrijven, Goedgekeurd de doorhaling van de
woorden, “in den ouderdom is overleden” / R Burggraaff / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002
tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
27-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 27-4-1823 No 71. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zeven en Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Teunis Klaasen oud Een en veertig
jaren, van beroep bouwman en Berend Jansen oud vier en zeventig jaren, van beroep bouwman
wonende [te>] beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Wouter Pothoven, buiten beroep
Gebore te Lunteren, en laasteliijk aldaar woonachtig Zoon van Maartje Pothoven, Spinster mede te
Lunteren woonachtig, op den Zes en Twintigste deezer maand, des Savonds te Zeven U’ren, Ten
huize Zijner moeder No 94 te Lunteren in den ouderdom van Eene maand is overleden Zyne moeder
voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H: T Prins // [cc
22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
29-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 29-4-1823 No 72 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Negen en Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Cornelis van Herkhuijsen, oud
Zeventig jaren, van beroep dagloner en Harmen Busser oud veertig jaren, van beroep veldwachter
wonende [te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Jan Derk Teunissen, buiten beroep
geboore te Otterlo en laastelijk aldaar woonachtig Zoon van Teunis Teunissen, dagloner en van
Aalbertje Jans Zyne êhevrouw beide wonende te Otterlo, op den acht en Twintigste deezer maand,
des Smorgens ten vyf uren, Ten huize Zijner ouders No 61, te Otterlo in den ouderdom van Acht
Weeken is overleden Zijne Ouders voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, [#hebbende de
twede verklaard niet te Kunnen Schrijven] – doorhaling van acht woorden goedgekeurd. / C V
herkhuysen / H: Busser / H: T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
29-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 29-4-1823 No 73. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Negen en Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Klaas Koudijs oud Zes en Twintig
jaren, van beroep bouwman en Anthonij van de Craats oud zeven en vyftig jaren, van beroep bode
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Elisabeth van Zoest, in leven van
beroep Spinster, geboore te Stichts Veenendaal, en laastelyk te gelders veenendaal woonachtig,
Weduwe van wijle Jan van der Meiden, op den Acht en Twintigste deezer maand des Smorgens ten
Tien uren, Ten huize No 39 te gelders veenendaal in den ouderdom van Vier en Zestig Jaaren is
overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en
ons Schout is geteekend / K Koudijs / AVDCraats / H:T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
1-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 1-5-1823 No 74. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Eerste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden voor
ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Willem van den Heuvel oud Zes en veertig jaren, van
beroep dagloner en Hendrik Gerritsen oud twee en Zeventig jaren, van beroep dagloner wonende
[te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Derkje van den Berg in leven van
beroep dienstmeid, gebore te Bennekom en laastelyk aldaar woonachtig, Zynde ongehuwd, op den
dertigste April des Smorgens ten vier uren, Ten Huize No 0 [de nul tussen twee liggende streepjes]
te Bennekom./ nalatende Haar vader Aard van den Berg dagloner te Bennekom in den ouderdom
van Twee en twintig Jaaren is overleden. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
6-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 6-5-1823 No 75. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zesde Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden voor
ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hendrik van Harten oud twee en dertig jaren, van beroep
dagloner en Jan Hendriks oud acht en dertig jaren, van beroep bouwman wonende [te>] beide te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Evert Jacobsen, in leven van beroep bouwman, Geboore
te Lunteren, en laastelyk aldaar woonachtig, Weduwenaar van wijlen Geurtje Jans, op den vyfde
deezer maand des Smorgens ten drie uren, ten huize No 138. te Lunteren in den ouderdom van vijf
en Tachgentig Jaar is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de Eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen
Schrijven / h van harten / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
8-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 8-5-1823 No 76. / Acte van Overlijden. // Op heden
den achtste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Aalt Gerritsen oud Zeeventig jaren, van beroep bouwman
en Anthonie van de Craats oud Zeven en vyftig jaren, van beroep Ambts bode wonende [te>] beide
te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jochem Jochemse, buiten beroep Geboore te Ede en
laastelijk aldaar woonachtig, Zoon van Evert Jochemse, bouwman, en van Marytje Willems Zijne
ehevrouw bide (!) wonende te Ede, op den Zevende deezer maand des Smorgens ten Zes uren, ten
huize Zijner ouders No 143. te Ede in den ouderdom van drie en een half Jaar is overleden Zyne
ouders voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
twede Comparant en ons Schout is geteekend hebbende de Eerste verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / A:V:D:Craats / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
11-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 11-5-1823 No 77. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Elfde Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Harmen Busser oud een en veertig jaren,
van beroep veldwachter en Hendrik Gerritsen oud Zes en Zestig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Rut Berendse, in leven van beroep
boereKnegt gebore te Otterlo, en laastelyk aldaar woonachtig, Zynde ongehuwd, op den tiende
deezer maand, des Smorgens ten Acht uren Ten huize No 21, te Otterlo – in den ouderdom van
Dertig Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
Eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H: Busser / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
12-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 12-5-1823 No 78. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Twaalfde Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan van Doorn oud Vier en Veertig jaren,
van beroep landbouwer en Gerrit van der Meiden oud vyf en dertig jaren, van beroep molenaars
Knegt wonende [te>] beide in de gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat Hendrikje van
Eysendoorn, Spinster, geboore te Gelders Veenendaal, en laastelyk aldaar Woonachtig, Weduwe
van Wijle Arie van der Meiden, op den Elfde deezer maand des Savonds ten Acht uren, ten huize
No 39 te gelders veenendaal in den ouderdom van Twee en Tachgentig Jaaren is overleden /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten, en ons Schout
is geteekend, uitgenomen twede Comparant die verklaard niet te Kunnen Schrijven / J V doorn / H
T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 58

– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
15-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 15-5-1823 N 79. / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyftiende Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jacob Schoonderbeek oud Zeeventig
jaren, van beroep dagloner en Evert van Dijk oud een en veertig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Gelders Veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Jannetje Harmsen,
Geboore te Ede en laastelijk te Gelders veenendaal woonachtig In leven Huisvrouw van Hendrik
Jansen, mede aldaar woonachtig, op den veertienden deezer maand des Smorgens ten vier uren, ten
huize No 36 te Gelders veenendaal in den ouderdom van Zestig Jaaren is overleden hare man
voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
is geteekend, nadat de beide Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen [sc.: Schrijven] / H: T
Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
16-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 16-5-1823 No 80 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zestiende Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Geurt van Silfhout. oud dertig jaren, van
beroep Kleermaker en Gysbert Otten oud Zeven en dertig jaren, van beroep onderwyzer der Jeugd
wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Harmen de Ruijter, Zonder
beroep Geboore te Gelders veenendaal, en laastelijk te Bennekom woonachtig, Weduwenaar van
Wijle Maria van Reenen op den vyftiende deezer maand des Smorgens ten vyf uren, Ten huize N o
2. te bennekom – in den ouderdom van Drie en Tachgentig Jaaren. is overleden / waarvan wij deze
acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / G:
Otten / G van Silfhout / H T Prins // [cc 22-8-2000/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
19-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 19-5-1823 No 81. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Negentiende Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Barend van Engelenburg oud vier en
Twintig jaren, van beroep bouwman en Lamert Branderhorst oud twee en twintig jaren, van beroep
bouwman wonende [te>] beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Jacobje van
Roekel, geboore te Bennekom, en laastelijk te Gelders veenendaal woonachtig In leven Huis vrouw
van Ryk van Zanten mede aldaar woonachtig, Op den Achttiende deezer maand des Smorgens om
Zes uren, ten huize No 134. te gelders veenendaal in den ouderdom van Zes en Zestig Jaaren is
overleden hare man voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / B vanengelenburg / L Brander Horst
/ H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
20-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 20-5-1823 No 82 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Twintigste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jacob Kobussen oud drie en Veertig
jaren, van beroep dagloner en Hendrik Jansen oud drie en dertig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Willemsen, in leven van
beroep Schaapsherder, geboore te Ede en laastelijk aldaar woonachtig, Zynde ongehuwd, op den
Negentiende deezer maand des Savonds ten Elf uren ten huize No 10 te Ede in den ouderdom van
Dertig Jaaren is overleden nalatende Een moeder: [naam niet ingevuld] / waarvan wij deze acten
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend nadat de beide Comparanten
hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
22-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 22-5-1823 No 83. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Twee en Twintigste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Willem Gerritsen, oud vyftig jaren,
van beroep Heetmaijer en Wouter van de Baan oud vier en vyftig jaren, van beroep Heetmaijer
wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gerritje Eggink, buiten beroep
Geboore te Bennekom en laastelyk aldaar woonachtig dochter van Gerrit Eggink, dagloner en van
Evertje Janse Zijne êhevrouw beide Wonende te Bennekom, op den Een en Twintigste deezer
maand des Smiddags ten vier uren, ten huize No 0 [tussen twee liggende streepjes] te Bennekom in
den ouderdom van Twee Jaaren is overleden Hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze
acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend nadat de Comparanten
hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H.T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
22-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 22-5-1823 No 84. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Twee en Twintigste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Tyssen oud vier en Zestig
jaren, van beroep dagloner en Jacob Maassen oud Zeventig jaren, van beroep bouwman wonende
[te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Jan Gerritsen, in leven van beroep dagloner
geboore te Ede, en laastelyk aldaar woonachtig echtgenoot van Rijntje Mellink mede Aldaar
Woonende, op den Een en Twintigste deezer maand des namiddags ten vier uren, ten huize N o 28 te
Ede in den ouderdom van Vier en Zestig Jaaren is overleden Zyne vrouw vermeld nalatende /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout
is geteekend. / g tijssen / J maassen / H.T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
27-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 27-5-1823 No 85. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zeven en Twintigste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Wouter Petersen, oud vyf en veertig
jaren, van beroep dagloner en Gerrit van Roekel oud twee en vyftig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Styntje Roelofsen, buiten beroep
Gebore te Ede en laastelijk aldaar Woonachtig, dochter van Cornelis Roelofsen, bouwman en van
Ceeltje Everse van de Kamp, Zyne êhevrouw beide wonende te Ede, op de Zes en twintigste deezer
maand des Smorgens ten Zes uren, Ten huize harer Ouders No 162 te Ede in den ouderdom van
Twee maanden is overleden hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / W Petersen / G
van Roekel / H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
31-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 31-5-1823 No 86. / Acte van Overlijden. // Op
heden den een en dertigste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jacob Budding oud vyftig jaren, van
beroep Bode en Johannes Steuvenberg oud Zeven en dertig jaren, van beroep Wolkammer wonende
[te>] beide te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat Willem van Zalm, buiten
beroep geboore te gelders veenendaal, en laastelyk aldaar woonachtig Zoon van Willemina van
Zalm, Spinster mede te Gelders veenendaal woonachtig, op den dertigste deezer maand des
Smorgens te twee uren, Ten huize Zyner moeder No 80 te Gelders veenendaal in den ouderdom van
Vyftien Weeken is overleden Zyne moeder voormeld nalatend[e] / waarvan wij deze acten hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten, en Ons Schout is geteekend / J: Budding /
johannes Stuiven Berg / H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
2-6-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 2-6-1823 No 87. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Twede Junij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Wouter Jacobsen oud twee en vyftig jaren, van beroep
bouwman en Teunis Aartsen oud Negen en dertig jaren, van beroep bouwman wonende [te>] beide
te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Willem Jansen, in leven van beroep bouwman,
geboore te Barneveld, en laastelyk te Lunteren Woonachtig, Echtgenoot van Hendrikje Kroeg,
mede te Lunteren woonachtig, op den Eerste deezer maand des Smorgens ten twee uren, ten Zijne
huize No 29 te Lunteren in den ouderdom van Negen en Vyftig Jaaren is overleden Zyne vrouw
vermeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc
20-2-2001/10-4-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
3-6-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 3-6-1823 No 88. / Acte van Overlijden. // Op heden
den derde Junij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Harmen Hendriksen van den Heetkamp oud twee en
Zestig jaren, van beroep Opziener der Jagt en Harmen Maasen oud vier en vyftig jaren, van beroep
bouwman wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gerrit van Holland,
in leven van beroep dagloner, geboren te Bennekom, en laastelyk aldaar Woonachtig, Echtgenoot
van Betje Bongers, mede te Bennekom woonachtig, op den twede deezer maand des Savonds ten
Negen uren, Ten Zyne huize No 125 te Bennekom in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaaren is
overleden Zyne vrouw vermeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de eerste Comparant, en Ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / H H van den heetkamp / H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
5-6-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 5-6-1823 No 89. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Vyfde Junij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Hendrik van Engelen oud acht en vyftig jaren, van beroep
Molenaar en Willem Draijer oud Zeven en Zestig jaren, van beroep dagloner wonende [te>] beide te
Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Hendrik Hol, in leven van beroep Timmerman, gebore te
Garderen, en laastelyk te Otterlo Woonachtig, Echtgenoot van Maria Peters, mede aldaar
woonachtig, op den vierde deezer maand des nademiddags ten drie uren, Ten Zyne huize, No 81. te
Otterlo in den ouderdom van Zeven en vyftig Jaaren is overleden Zyne vrouw voormeld nalatende /
waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten, en ons Schout
is geteekend. / H Van Engelen / W drayer / H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
5-6-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 5-6-1823 No 90. / Acte van Overlijden. // Op heden
den vyfde Junij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Elbert Hendriksen Reemst oud Zeeventig jaren, van
beroep bouwman en Rik Haalboom oud twee en vyftig jaren, van beroep bouwman wonende [te>]
beide te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Dries Zoeten, buiten beroep geboore te
Lunteren en laastelijk aldaar woonachtig Zoon van Hendrik Zoeten bouwman, en van Henderiena
Gerritsen Zyne êhevrouw beide woonende te Lunteren op den vierde deezer maand des Smorgens
ten vier uren, ten huize No 120 te Lunteren in den ouderdom van vyf daagen is overleden Zyne
ouders voormeld nalatend[e] / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door
ons Schout is geteekend nadat de beide Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. /
H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 62

– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
6-6-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 6-6-1823 No 91. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zesde Junij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gysbert Gysbertsen oud veertig jaren, van beroep
dagloner en Hendrik Haalboom oud vyf en Zestig jaren, van beroep bouwman wonende [te>] beide
te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gerritje Brandse van de Grampel, landbouweresse,
geboore te Bennekom en laastelyk aldaar woonachtig, Zynde ongehuwd op den vyfde deezer maand
des Smorgens ten tien uren Ten huize No 147. te bennekom in den ouderdom van drie en Zeventig
Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste
Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen Schrijven – /
G Gysbertsen / H T Prins // [cc 20-2-2001/10-4-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Harmanus Theodorus) Prins:
3-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-1-1825 No. 1. / Op heden den derden Januarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Harmanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Hendrik Buitenhuis oud Een en vijftig jaren, Schoemaker beroep – en Barend
Willemsen oud Acht en vyftig jaren, van beroep Schoemaker wonende beide te Eede / welke ons
hebben verklaard, dat op den tweden January dezes jaars, des Voordemiddags ten tien uren,
Johanna Nix dochter van Kasper Nix Barbier [en van Grietje Rensing zyne Ehevrouw /
goedgekeurd] geboren en laatstelyk woonachtig te Eede in den ouderdom van ruim drie Jaren ten
Zijnen huize No 43 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en Ons Schout is getekend. / H Buitenhuys / b
Willemsen / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
3-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-1-1825 No. 2. / Op heden den Derden Januarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Harmen Busser oud twee en veertig jaren, van beroep veldwachter en Gijsbert
Hendriks oud vijf en vijftig jaren, van beroep bouwman wonende beide te Otterlo / welke ons
hebben verklaard, dat op den tweden Januarij dezes jaars, des Savonds ten Elf uren Jan Jansen Van
Westerhuis, geboren en laatstelyk woonachtig te Otterlo, echtgenoot van Helena Gerritsen, meede
aldaar wonende in den ouderdom van Acht en vyftig Jaren ten Zyne huize No 36 binnen deze
gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbend de tweede verklaard niet te Kunnen
Schrijven / H: Busser / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
6-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 6-1-1825 No. 3. / Op heden den Zesden Januarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Pieter Budding oud een en twintig jaren, van beroep Wolkammer en Roelof
Bunt oud vyf en twintig jaren, van beroep Wolkammer wonende beide te Gelders Veenendaal /
welke ons hebben verklaard, dat op den vyfde Januarij dezes jaars, des Smorgens ten vijf uren
Toonia van Holten geboore te Stichts Veenendaal, en laatstelyk te Gelders Veenendaal woonachtig,
weduwe van Wijle Jan Hesselink in den ouderdom van vyf en Zeeventig Jaren ten hare huize N o
106 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend hebbende de tweede verklaard niet
te Kunnen Schrijven. / P Budding / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
8-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 8-1-1825 No. 4. / Op heden den Achtste Januarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Peter Davelaar oud een en dertig jaren, van beroep bouwman en Gerrit Hendriks
oud een en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard,
dat op den Zevende January dezes jaars, des voordemiddags ten Negen uren is bevallen van Een
dood Kind van het Mannelijk geslacht, Johanna Lagerweij oud vier en dertig Jaren, Huisvrouw van
Gerrit van Ginkel, te Ede ten woonhuize No 0 [#in den ouderdom van ... ten ... huize ... binnen deze
gemeente is overleden.] / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen
Schrijven / P Davelaar / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
8-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 8-1-1825 No. 5. / Op heden den Achtste Januarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Aalbertus Jansen oud twee en dertig jaren, van beroep Weever en Hendrik van
Eck oud drie en dertig jaren, van beroep Daglooner wonende beide te Gelders Veenendaal / welke
ons hebben verklaard, dat op den Zeevende January dezes jaars, des Savonds ten Elf uren Harmpje
Beijer gebooren en laatstelyk woonachtig te Gelders Veenendaal weduwe van Wijle Geurt van der
Meiden in den ouderdom van een en Tachgentig Jaren ten haare huize No [niet ingevuld] binnen
deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven / H T
Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
8-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 8-1-1825 No. 6 / Op heden den Achtste Januarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Jan Rensing oud Zeven en Zestig jaren, van beroep daglooner en Gerrit Maasen
oud vier en Zestig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard,
dat op den Zeevende Januarij dezes jaars, des S’avonds ten vijf uren Teunis de Bond geboore te
Renswoude, en laastelyk te Ede woonachtig echtgenoot van Maartje [of Maaitje?] Klomp in den
ouderdom van Zeeventig Jaren ten Zyne huize No 118 binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de tweede Comparant en Ons Schout
is geteekend hebbende de eerste verklaard niet te Kunnen Schrijven. / G Maasen / H T Prins // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
11-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 11-1-1825 No. 7. / Op heden den Elfde Januarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Cornelis Morea oud vier en dertig jaren, van beroep daglooner en Frans Beukhof
oud acht en Zestig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren / welke ons hebben
verklaard, dat op den Tiende January dezes jaars, des S’morgens ten Zes uren Gerrit Hendriksen
van Voorthuisen, geboore en laastelijk woonachtig te Lunteren, Zoon van Jacob Hendriksen van
Voorthuisen, en van berendje Gerritsen van de Pol Zyne êhevrouw in den ouderdom van Zestien
Weeken ten Zyne huize No [niet ingevuld binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide
Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-1-1825 No. 8. / Op heden den Twaalfde Januarij
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Jochem Petersen oud twee en vyftig jaren, van beroep bouwman en
Johannes Schreuder oud Zes en veertig jaren, van beroep Wagemaker beide wonende te Lunteren /
welke ons hebben verklaard, dat op den Elfde January dezes jaars, des nademiddags ten Een uren
Rosina Anna de Ridder geboren te Wijhe, en laastelyk te Lunteren, woonachtig, echtgenoote, van
Anthonie bernard Jacobsen, mede aldaar woonende in den ouderdom van een en Twintig Jaren ten
Zyne huize No 40 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten en Ons Schout is geteekend / J Peeterse / J.H. Schreuder / H
T Prins // [met potlood in de marge ter hoogte van “Anthonie bernard Jacobsen”:] “notaris te
Lunteren” // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
14-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-1-1825 No. 9. / Op heden den veertiende Januarij
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Willem van Grootheest oud acht en twintig jaren, van beroep
bouwman en Willem Hendriksen oud vier en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den dertiende January dezes jaars, des S’morgens ten Zes
uren Hanna Jacobsen, geboore en laastelyk woonachtig te Ede, dochter van Hendrik Jacobsen, en
van Evertje Derkse Zyne ehevrouw, beide meede aldaar woonende in den ouderdom van ruim een
Jaar ten Zyne huize No 135 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de
tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / W. van Groot Heest / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
17-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 17-1-1825 No. 10. / Op heden den Zeeventiende
Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Jan te Kulve oud acht en veertig jaren, van beroep Klompemaker
en Teunis Draijer oud vyf en veertig jaren, van beroep Smit beide wonende te Otterlo / welke ons
hebben verklaard, dat op den Zestiende Januarij dezes jaars, des S’avonds ten Tien uren, Gerrit
Kleinpaste Geboren te Geesteren, en laastelijk te Otterlo woonachtig echtgenoot van Jenneke Klein
bloemendaal, meede aldaar woonende in den ouderdom van Drie en Zestig Jaren ten Zyne huize N o
82 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / IJ te Kulve / t draier / H T Prins //
[cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 18-1-1825 No. 11. / Op heden den Achttiende
Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Gerrit van der Poel oud vier en vyftig jaren, van beroep bouwman
en Derk van der Kaa oud veertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke ons
hebben verklaard, dat op den Zeeventiende January dezes jaars, des S’morgens ten Vier uren, Izaak
Verburg, gebore en laastelijk woonachtig te Ede, echtgenoot van brandje Jansen, meede aldaar
woonende in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren ten Zyne huize No 310 binnen deze gemeente
is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten,
en ons Schout is geteekend. / G van der Poel / d van der kaa / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 66

– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-1-1825 No. 12. / Op heden den Twintigste
Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Rijk van Schuppen oud vyf en dertig jaren, van beroep bouwman
en Willem van Roekel oud drie en twintig jaren, van beroep boereKnegt beide wonende te
bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Neegentiende Januarij dezes jaars, des
nademiddags ten vier uren Hendrik van Essen, gebooren, en laastelyk woonachtig te bennekom,
Zoon van Frank van Essen, en van Nennetje Jans van Harxveld Zyne êhevrouw, beide meede aldaar
woonende in den ouderdom van Neegen Maanden ten Zyne huize No 166 binnen deze gemeente is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten,
en ons Schout is geteekend. / R van Schuppen / W Van Roekel / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
22-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 22-1-1825 No. 13. / Op heden den Twee en
Twintigste Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn
voor Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat, verschenen / Reijer Willemsen oud acht en vijftig jaren, van beroep
bouwman en Hendrik Reijersen oud vier en twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den een en Twintigste Januarij dezes jaars, des
S’morgens ten drie uren, Gerritje Hogeweg, gebooren, en laastelijk woonachtig te Lunteren, dochter
van Teunus Hogeweg, en van Mientje methorst, Zijne ehevrouw, beide meede aldaar woonende in
den ouderdom van drie maanden ten Zyne huize No 0: binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de
beide Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-1-1825 No. 14. / Op heden den drie en twintigste
Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrikus Wouterse oud acht en twintig jaren, van beroep
bouwman en Jan Woutersen oud vyf en veertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede /
welke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigste Januarij dezes jaars, des S’avonds ten
Zes uren, Hendrik Geurt van Kreel, geboore en laastelijk woonachtig te Ede, Zoon van Gerritje van
Kreel, meede aldaar woonende in den ouderdom van ruim drie Jaren ten Zyne huize N o 72 binnen
deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H woutersen / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-1-1825 No. 15. / Op heden den drie en Twintigste
Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Harmen Busser oud twee en Veertig jaren, van beroep veldwachter
en Jan van Westeneng oud vier en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Otterlo /
welke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigste Januarij dezes jaars, des S’avonds ten
Zes uren Aaltje Elbersen, geboore en laastelyk woonachtig te Otterlo, Dochter van Jacob Elbersen,
en van Willempje brink Zijn ehevrouw, beide mede aldaar woonende in den ouderdom van Ruim
drie Jaren ten [Zijne>] hare huize No 5 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend,
hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H: Bussser / H T Prins // [cc 1982-1999
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
27-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-1-1825 No. 16. / Op heden den Zeven en
twintigste Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn
voor Ons Dirk Brouwer, Assessor, Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jacob van Silfhout oud Zes en
veertig jaren, van beroep Kastelein en Hendrik Branderhorst oud vijf en dertig jaren, van beroep
arbeider beide wonende te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Zes en Twintigste
Januarij dezes jaars, des nademiddags ten Twee uren, Anna Prins, gebooren en laastelyk
woonachtig te bennekom, Dochter van Hermanus Theodorus Prins, en van Maria Gerharda
Dibbetz, Zijne êhevrouw, beide mede aldaar woonende in den ouderdom van ruim een Maand ten
[zijnen>] Haren huize No 73 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Assessor is geteekend, hebbende de
tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J: Van Silfhout / D: Brouwer. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-2-1825 No. 17. / Op heden den vierde Februarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Robbert bouwman oud dertig jaren, van beroep bouwman en Klaas Hardeman
oud twee en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard,
dat op den derde Februarij dezes jaars, des Smorgens ten Zes uren, Hendrikje Hendriksen, gebooren
en laastelyk woonachtig te Ede dochter van Gerrit Hendriksen, en van Maartje Woutersen Zyne
êhevrouw, beide mede aldaar woonende in den ouderdom van Ruim vier Jaren ten [zynen>] Haren
huize No 0 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de tweede verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / R Bouman / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
6-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 6-2-1825 No. 18 / Op heden den Zesde Februarij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Harmen Bos oud vyf en twintig jaren, van beroep bouwman en Gerrit Bloem
oud Zes en Twintig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Ede / welke ons hebben
verklaard, dat op den vyfde Februarij dezes jaars, des Smorgens ten Negen uren, Derk van Voorst
gebooren en laastelyk woonachtig te Ede, Zoon van Melis van Voorst, en van Neeltje Jans Zyne
êhevrouw beide mede aldaar woonende in den ouderdom van veertien Dagen ten Zyne huize No 0
binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H Bos / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
8-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 8-2-1825 No. 19. / Op heden den Achtste Februarij
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Willem Jansen oud Zeven en Veertig jaren, van beroep bouwman
en Rik Willemsen oud Zes en Twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke
ons hebben verklaard, dat op den Zeevende Februarij dezes jaars, des Smorgens ten Negen uren,
Beertje Jacobs, geboore en laastelijk woonachtig te Ede, Weduwe van Wijle Hendrik Cornelisse in
den ouderdom van Zeeventig Jaren ten haare huize No 247 binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten, en ons Schout
is geteekend. / W: Jansen / R Willemsen / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
9-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-2-1825 No. 20. / Op heden den Neegende Februarij
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Peter Gerritsen oud Zes en Zestig jaren, van beroep bouwman en
Jan Cornelissen oud drie en twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren / welke
ons hebben verklaard, dat op den Achtste Februarij dezes jaars, des S’avonds ten acht uren /. Evert
Barten geboren te Nykerk, en laastelyk te Lunteren woonachtig, echtgenoot van Rijntje Hendriks
meede aldaar woonende in den ouderdom van vier en Tachgentig Jaren ten Zyne huize No 0 binnen
deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T
Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-2-1825 No. 21. / Op heden den Twaalfde
Februarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Derk van Dyk oud Zes en twintig jaren, van beroep bouwman en
Jan van Galen oud een en twintig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Otterlo / welke ons
hebben verklaard, dat op den Elfde Februarij dezes jaars, des S’morgens ten vier uren /. Evert
boom. Gebooren en laastelijk woonachtig te Otterlo Weduwenaar van Reintje de Groot. in den
ouderdom van acht en Zeeventig Jaren ten Zyne huize No 74 binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de ComParanten en ons Schout
is geteekend / D van Dyk / J: Van Galen / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
13-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 13-2-1825 No. 22. / Op heden den dertiende
Februarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Jan Petersen oud Negen en Zestig jaren, van beroep bouwman en
Teunis van Zoest oud veertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke ons hebben
verklaard, dat op den twaalfde Februarij dezes jaars, des Smorgens ten Zeven uren, Lubbertje van
Beek gebooren en laastelyk woonachtig te Ede, Dochter van Hendrik van Beek, en van Gerritje
Gerritsen Zijne êhevrouw beide meede aldaar woonende in den ouderdom van Zes Jaren ten Zyne
huize No 302 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten voormeld verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
13-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 13-2-1825 No. 23. / Op heden den dertiende
Februarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Roelof veldhuizen oud Zes en Veertig jaren, van beroep bouwman
en Hendrik van de Weerthof oud acht en twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede
/ welke ons hebben verklaard, dat op den twaalfde Februarij dezes jaars, des S’ nagts ten Twaalf
uren, Aalbertje Jansen van de Peppel, geboren te bennekom, en laastelyk te Ede woonachtig,
echtgenote van Jan Barten, meede Aldaar woonende in den ouderdom van Vier en Veertig Jaren ten
Zyn huize No 296 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten
voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
16-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-2-1825 No. 24. / Op heden den Zestiende
Februarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Jansen, oud een en twintig jaren, van beroep bouwman en
Meuwis Hijmen, oud Zes en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren, / welke
ons hebben verklaard, dat op den vyftiende Februarij dezes jaars, des S avonds ten Zes uren is
bevallen van een dood Kind van het vrouwelyk geslacht, Derkje Martens oud een en veertig Jaaren,
Huisvrouw van Meeuwis Jacobsen, te Lunteren ten woonhuize No 145. [#in den ouderdom van ...
ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.] / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / H Jansen / M Heymen / H T
Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
16-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-2-1825 No. 25 / Op heden den Zestiende
Februarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat, verschenen / berend berendse oud Zes en dertig jaren, van beroep bode en
Jan Jacobs oud drie en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Otterlo / welke ons
hebben verklaard, dat op den vyftiende Februarij dezes jaars, des S’ avonds ten Elf uren, Bor
Jacobsen gebooren en laastelijk woonachtig te Otterlo, ongehuwd Zoon van Elbert Jacobsen, en
Aaltje borren, beide overleden in den ouderdom van Neegen en Twintig Jaren ten Zyn huize No 5
binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de Tweede verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / B Berendsen / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
22-2-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 22-2-1825 No. 26. / Op heden den Twee en
Twintigste Februarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jan van de Kamp oud vier en veertig jaren, van
beroep bouwman en Harmen Lieftink oud Vier en twintig jaren, van beroep bouwman beide
wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Een en Twintigste February dezes
jaars, des S morgens ten vier uren Mia Everse van Zeggelaar, geboren en laastelijk woonachtig te
Lunteren ongehuwde dochter van Jan Everse van Zeggelaar en Hilletje Floor in den ouderdom van
vyf en dertig Jaren ten Zyne huize No 166 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / J V
D Kamp / H lieftink / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-3-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-3-1825 No. 27. / Op heden den Zeevende Maart des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Evert Gijsbertse oud Twee en Twintig jaren, van beroep bouwman en Gerrit
Gerritsen oud vier en vyftig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren / welke ons
hebben verklaard, dat op den Zesde Maart dezes jaars, des Smorgens ten Elf uren Neeltje Gerritsen
geboren en laastelyk woonachtig te Lunteren, Dochter van Wulf Gerritsen, en van Maria
Cornelissen Zijne êhevrouw beide meede aldaar woonende in den ouderdom van Ruim Twaalf
Jaren ten Zyne huize No 87 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de tweede Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de
Eerste verklaard niet te Kunnen Schrijven. / G Gerretsen / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-3-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-3-1825 No. 28. / Op heden den Twaalfde Maart
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Plattenburg oud drie en dertig jaren, van beroep bouwman
en Gerrit van Veldhuizen oud Neegen en veertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Elfde Maart dezes jaars, des voorde [niet verder
ingevuld] ten Twaalf uren Jacobje broekhuisen gebooren en laastelyk woonachtig te Lunteren,
echtgenoote van Jan Malkenhorst, mede aldaar woonende in den ouderdom van vier en vijftig Jaren
ten Zijne (!) huize No 76 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend hebbende de beide Comparanten
voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-3-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-3-1825 No. 29. / Op heden den Twaalfde Maart
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Pieter Budding oud twee en Twintig jaren, van beroep Wolkammer
en Jan van Wakeren oud vyftig jaren, van beroep Wolkammer beide wonende te Gelders
veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Elfden Maart dezes jaars, des Smorgens ten
Tien uren is bevallen van een dood Kind van het mannelyk geslacht, Willemijntje Heemsbergen
oud Zes en Dertig Jaren, Huisvrouw van Kees Heemsbergen te Gelders veenendaal No 131 [#in den
ouderdom van ... ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.] / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend,
hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / P budding / H T Prins // [cc 1982-1999
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
13-3-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 13-3-1825 No. 30. / Op heden den dertiende Maart
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Jan Budding oud Zes en dertig jaren, van beroep Wolkammer en
Jan Menk oud een en Zestig jaren, Zonder beroep beide wonende te Gelders Veenendaal / welke
ons hebben verklaard, dat op den Twaalfde Maart dezes jaars, des Smorgens ten vier uren, Nenna
van Ameronge, gebooren en laastelyk woonachtig te Gelders Veenendaal, echtgenote van Hendrik
van Leeuwen mede aldaar woonende in den ouderdom van Twee en Zestig Jaren ten Zijne huize N o
76 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten voormeld verklaard niet
te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
22-3-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 22-3-1825 No. 31. / Op heden den Twee en
Twintigste Maart des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn
voor Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Gysbertsen oud acht en veertig jaren, van beroep
bouwman en Sander Derkse oud dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren /
welke ons hebben verklaard, dat op den een en Twintigste Maart dezes jaars, des S morgens ten vyf
uren Derk van de Hoef, gebooren en laastelyk woonachtig te Lunteren, Zoon van Derk van de Hoef,
en van Maartje Jans Zijne ehevrouw, beide meede aldaar woonende in den ouderdom van Ruim een
maand ten Zyne huize No 189 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant, en ons Schout is geteekend, hebbende de
tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H gijsbertsen / H T Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
25-3-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 25-3-1825 No. 32. / Op heden den vijf en twintigste
Maart des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Jan Aartse Davelaar oud Zeven en vyftig jaren, van beroep
daglooner en Jan Geurtse oud veertig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Ede / welke
ons hebben verklaard, dat op den vier en Twintigste Maart dezes jaars, des s avonds ten Elf uren
Hendrik Jansen, gebooren en laastelyk woonachtig te Ede, Weduwenaar van Wijle Elizabeth
Sandersen in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren ten Zyne huize No 293 binnen deze
gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
Schout is geteekend hebbende de beide Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven.
/ H.T. Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
2-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 2-4-1825 No. 33. / Op heden den Tweede April des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Hendrik Dunsbergen oud drie en veertig jaren, van beroep daglooner en Reijer
Willemsen oud Neegen en vyftig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren / welke
ons hebben verklaard, dat op den eerste April dezes jaars, des S morgens ten drie uren Hendrikje
Jans, gebooren en laastelyk woonachtig te Lunteren, Weduwe van Wijle Goose Eerste in den
ouderdom van vijf en Zeeventig Jaren ten haare huize No 230 binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend,
hebbende de beide Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc
26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
9-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-4-1825 No. 34. / Op heden den Neegende April des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Jan Willemse oud veertig jaren van beroep bouwman en Maas Gysbertsen oud
Zeeventig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op
den achtste April dezes jaars, des S morgens ten vier uren Gerritje van Rijsel, gebooren en laastelijk
woonachtig te Ede echtgenote van Rik Melissen mede aldaar woonende in den ouderdom van
Zeven en Twintig Jaren ten Zyne huize No 183 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten, en ons Schout is geteekend.
/ J WJllemsen / M gysbertsen / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
11-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 11-4-1825 No. 35 / Op heden den Elfden April des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Anthonie van de Craats oud Neegen en Vyftig jaren, van beroep bode en Willem
Vonk oud Zeeventig jaren, van beroep Kuiper beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard,
dat op den Tiende April dezes jaars, des S morgens ten Zeven uren Catharina, Slotemaker geboren
te Nykerk en laastelijk te Ede woonachtig, Weduwe van Wijle Gerrit de Wilde in den ouderdom
van vyf en Tachgentig Jaren ten hare huize No 92 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is
geteekend. / A V D Craats / W. Vonk / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-4-1825 No. 36. / Op heden den Twaalfde April
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Johannes Hendricus besselink oud Acht en Dertig jaren, van
beroep Kleermaker en Jan eiting oud Zes en dertig jaren, van beroep Weever beide wonende te
Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Elfden April dezes jaars, des S morgens ten Elf
uren, is bevallen van een Dood Kind van het vrouwelijk geslacht, Rikje Maasen, oud vier en Dertig
Jaren, Huis vrouw van Joost Mekking te Bennekom, ten woon huize No 38. [#in den ouderdom van
... ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.] / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / J h Besselijng / J eeiting / H T
Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
13-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 13-4-1825 No. 37. / Op heden den dertiende April
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Gerrit Jansen oud twee en Twintig jaren, van beroep bouwman en
Hendrik Jan Pothoven oud twee en twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Otterlo /
welke ons hebben verklaard, dat op den Twaalfde April dezes jaars, des S avonds ten Zeven uren
Jenneke Verhoef gebooren, en laastelijk woonachtig te Otterlo, dochter van Coendert Verhoef, en
van Gerritje Zegers Zijne ehevrouw beide mede aldaar woonende in den ouderdom van Ruim vijf
Jaren ten Zyne huize No 34. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / G Jansen / H:J:
Pothoven / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
15-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 15-4-1825 No. 38. / Op heden den Vyftiende April
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen, / Jan de Gooijer oud Zes en Veertig jaren van beroep Visser en
Gerrit van Eden oud Negen en Twintig jaren, van beroep Grutter beide wonende te Gelders
veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den veertienden April dezes jaars, des S morgens
ten vier uren, Cornelis Groeneveld gebooren en laastelyk woonachtig te gelders veenendaal,
echtgenoot van Neeltje Heemsbergen, mede aldaar woonende in den ouderdom van Ruim, vijf en
Tachgentig Jaren ten Zijne huize No 115 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / J De
Gooyer / G Van Eden / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
17-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 17-4-1825 No. 39. / Op heden den Zeeventiende
April des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Cornelis van Velthuijsen oud Neegen en vyftig jaren, van beroep
bouwman en Reyer van de Loenhorst oud vyf en vijftig jaren, van beroep bouwman beide wonende
te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden April dezes jaars, des S middags
ten Twee uren, Jan Maasen Wagensveld, gebooren te Renswoude, en laastelyk te Lunteren
woonachtig, weduwenaar van wijlen Mia Schuurman in den ouderdom van Neegen en Zestig Jaren
ten Zijne huize No 123 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / C V Velthuysen /
R van de loenhorst / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
17-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 17-4-1825 No. 40. / Op heden den Zeeventiende
April des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Louis Müller oud vyf en twintig jaren, van beroep boereKnegt en
Gerrit van Silfhout oud Neegen en dertig jaren, van beroep Kleermaker beide wonende te
Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Zestiende April dezes jaars, des S avonds ten
vyf uren, Simon Roghair gebooren en laastelyk woonachtig te bennekom, Zoon van Jacob Roghair,
en van Therese Julie van Ravenswaaij Zyne ehevrouw beide mede aldaar woonende in den
ouderdom van Ruim Zeven maanden ten zijne huize No 71. binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout
is geteekend. / L Muller / G v Silfhout / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-4-1825 No. 41. / Op heden den drie en Twintigste
April des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Gerrit Hendriksen oud drie en twintig jaren, van beroep bouwman
en Cornelis Eversen oud drie en twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende in de Gemeente
Ede, / welke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigste April dezes jaars, des S morgens
ten vyf uren is bevallen van Een dood Kind van het Mannelijk geslacht Jasperina Branderhorst, oud
vijf en dertig Jaren, huis vrouw van Derk brouwer, in de gemeente Ede N o 241 [#in den ouderdom
van ... ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.] / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / G. Hendriksen / C:
Eversen / H T Prins. // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
27-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-4-1825 No. 42. / Op heden den Zeven en
twintigste April des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten tien uren, zijn
voor Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jan van Zoest oud veertig jaren van beroep wolkammer en
Willem Ruitenbeek oud twee en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren /
welke ons hebben verklaard, dat op den Zes en Twintigste April dezes jaars, des voormiddags ten
Elf uren, Jacobje Jacobs gebooren, en laastelijk woonachtig te Lunteren Dochter van Jacomijntje
Jacobs, meede aldaar woonende in den ouderdom van Ruim Twee Jaren ten haare huize No 0
binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door [nogmaals:] door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / J van zoest / W: Ruitenbeek /
H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
28-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-4-1825 No. 43. / Op heden den Acht en twintigste
April des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen, / Willem Willemsen oud vyf en dertig jaren, van beroep bouwman
en Klaas Barten oud vyf en veertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke ons
hebben verklaard, dat op den Zeven en Twintigste April dezes jaars, des S morgens ten Negen uren,
Roetertje Melissen, geboren en laastelijk woonachtig te Ede, dochter van Hendrik Melissen, en van
Jacoba Jansen, Zyne ehevrouw, beide mede aldaar woonende in den ouderdom van Een Jaar ten
Zijne huize No 83. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant, en ons Schout is geteekend, hebbende de
tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / W Willemsen / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
29-4-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 29-4-1825 No. 44. / Op heden den Neegen en
Twintigste April des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn
voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Peetersen oud Neegen en twintig jaren, van
beroep daglooner en Wouter van de Craats oud Zes en twintig jaren, van beroep daglooner beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Acht en Twintigste April dezes jaars, des
S morgens ten vier uren, Harmen Cornelissen van de Weerd, gebooren, en laastelijk woonachtig te
Ede ongehuwde Zoon van Eerst Cornelissen van de Weerd, en van Jannetje Hendriksen, Zyne
ehevrouw, in den ouderdom van Drie en Twintig Jaren ten Zijne huize No 204 binnen deze
gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T
Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
1-5-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-5-1825 No. 45. / Op heden den Eerste Meij des jaars
achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Johan George Schintz oud Zeven en Zeeventig jaren, van beroep Gepensioneerd
Militair en Jan van Doorn oud acht en twintig jaren, van beroep wolkammer beide wonende te
Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den dertigste April dezes jaars, des S
morgens ten Negen uren, Hendrik Gaasbeek gebooren en laastelijk woonachtig te Gelders
veenendaal Zoon van Aalbert Gaasbeek en van Dina van der Steen Zyne êhevrouw, beide mede
aldaar woonende in den ouderdom van Een Maand ten Zijne huize No 52. binnen deze gemeente is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en
ons Schout is geteekend. / Johan George Schintz / Jan van doorn / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-72002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
5-5-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 5-5-1825 No. 46 / Op heden den vyfde Meij des jaars
achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Meeuwis Broekhuizen oud vier en dertig jaren van beroep bouwman en Reyer
Jansen Fluit oud veertig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Otterlo / welke ons hebben
verklaard, dat op den vierde Meij dezes jaars, des S morgens ten vier uren Geurt Steven Oosterwijk,
gebooren te Apeldoorn, en laastelijk te Otterlo woonachtig, eheman van Elsje Ooijink in den
ouderdom van vyf en Dertig Jaren ten Zyn huize No 16 binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is
geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / M Broekhuesen / H T Prins //
[cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-5-1825 No. 47. / Op heden den Zeevende Meij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Jacob Budding oud vyftig jaren, van beroep bode en Gerrit van de Biezen oud
drie en vijftig jaren, van beroep wolkammer beide wonende te Gelders veenendaal / welke ons
hebben verklaard, dat op den Zesden Meij dezes jaars, des S morgens ten vier uren, Tuintje Sukkel
gebooren en laastelyk woonachtig te Gelders veenendaal dochter van Evert Sukkel, en van Aletta
van der Biezen beide meede aldaar woonende in den ouderdom van Zes maanden ten haar huize N o
49. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de tweede verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / J budding / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
9-5-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-5-1825 No. 48. / Op heden den Neegende Meij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Paulus van Burken oud vyf en veertig jaren, van beroep wolkammer en
Johannes de Reuver oud een en twintig jaren, van beroep wolkammer beide wonende te Gelders
veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Achtste Meij dezes jaars, des S avonds ten
acht uren, Maas Heij, gebooren te Stichts veenendaal, en laastelijk te gelders veenendaal
woonachtig echtgenoot van Aaltje Slotboom, meede aldaar woonende in den ouderdom van Een en
veertig Jaren ten Zyn huize No 108 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / P V
Burken / J D Reuver / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
10-5-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-5-1825 No. 49. / Op heden den Tiende Meij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Gysbert verschuur oud vyf en twintig jaren, van beroep daglooner en Harmen
Vos oud Zestig jaren, van beroep dagloon[er] beide wonende te Lunteren / welke ons hebben
verklaard, dat op den Neegende Meij dezes jaars, des S avonds ten Elf uren Gysbert Bosch,
gebooren en laastelijk woonachtig te Lunteren, ongehuwde Zoon van Hendrik bosch, en van Geertje
Jacobs beide meede aldaar woonende in den ouderdom van Twee en Twintig Jaren ten Zyn huize
No 188. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons Schout is geteekend hebbende de beide Comparanten voormeld verklaard niet
te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
24-5-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-5-1825 No. 50. / Op heden den vier en Twintigste
Meij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen, / Jan Blom oud twee en veertig jaren van beroep wolkammer en Jan
Budding oud vijf en dertig jaren, van beroep wolkammer beide wonende te Gelders veenendaal /
welke ons hebben verklaard, dat op den Drie en Twintigste Meij dezes jaars, des S morgens ten Zes
uren, Willem van Maanen geboren en laastelijk woonachtig te Geldersch veenendaal Zoon van
Kees van Manen, en van Maria blom, Zyne êhevrouw, beide meede aldaar woonende in den
ouderdom van Twee en een Half Jaar ten Zijne huize No 136 binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend,
hebbende de beide Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc
26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
29-5-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 29-5-1825 No. 51. / Op heden den Neegen en
Twintigste Meij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn
voor Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat, verschenen / Aalbert van Zeggelaar oud vier en veertig jaren, van
beroep bouwman en Wouter Eerdbeek oud Zeven en vyftig jaren, van beroep veldwachter beide
wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Acht en Twintigste Meij dezes jaars,
des S morgens ten drie uren, is bevallen van Een Dood Kind van het Mannelijk geslacht, Jacobje
Flipsen oud acht en Twintig Jaren, huis vrouw van Aalbert van Zeggelaar in de Gemeente Lunteren
No 205 [#in den ouderdom van ... ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.] / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is
geteekend. / A v Zeeggelaar / W Eerdbeek / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
15-6-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 15-6-1825 No. 52 / Op heden den Vyftiende Junij
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voormiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Hendrik Welkzijn [er lijkt te staan: Weekzijn] oud Zeven en dertig jaren, van
beroep weever en Klaas de Waal oud acht en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den veertiende Junij dezes jaars, des S
middags ten Twee uren, Gijsbert van Dijk gebooren en laastelijk woonachtig te Gelders veenendaal
Zoon van Gerrit van Dijk, en van Tijmetje bosch Zyne êhevrouw beide mede aldaar woonende in
den ouderdom van vier en een half Jaar ten Zyne huize No 24. binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door [nogmaals:] door de
Comparanten en ons Schout is geteekend. / H Welkzijn / K dewaal / H T Prins // [cc 26-8-1999/257-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-6-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-6-1825 No. 53. / Op heden den Twintigste Junij
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voormiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Evert van Iperenburg oud Drie en twintig jaren, van beroep Weever en Jannes
Schot oud Neegen en Dertig jaren, van beroep Timmerman beide wonende te Gelders veenendaal /
welke ons hebben verklaard, dat op den Neegentiende Junij dezes jaars, des S middags ten Twaalf
uren, Gijsbert bosch, geboren en laastelyk woonachtig te Gelders veenendaal, echtgenoot van
Hendrikje van der Meiden, meede Aldaar woonende in den ouderdom van Neegen en vijftig Jaar
ten Zyne huize No 16 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door [nogmaals:] door de Comparanten en ons Schout is geteekend /
E. van Iperenburg / J. Schot / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
26-6-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-6-1825 No. 54. / Op heden den Zes en twintigste
Junij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Gerrit van de Craats oud een en veertig jaren van beroep bouwman
en Hendrik Zwanenburg oud vier en veertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den vuf en Twintigste Juny dezes jaars, des S
morgens ten vier uren, Huibert Huibers gebooren en laastelijk woonachtig te bennekom, Zoon van
Gerrit Huibers en van Gerritje Evers Zijne êhevrouw beide meede aldaar woonende in den
ouderdom van Elf Weeken ten Zyne huize No 133. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door [nogmaals:] door de Comparanten en ons
Schout is geteekend / G van de Kraats / H: Zwaaneburg / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
1-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-7-1825 No. 55. / Op heden den Eerste Julij des jaars
achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Gerrit Gerritse oud vijf en vijftig jaren, van beroep bouwman en Jan Teunisse
oud een en Zestig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard,
dat op den Dertigste Junij dezes jaars, des S morgens ten Zes uren Johanna Hannesse gebooren te
Lunteren en laastelijk te Ede woonachtig weduwe van Wijle Jan Peeterse Pol in den ouderdom van
Drie en Zeeventig Jaren ten haare huize No 181 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is
geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven / G Ger[r]etsen / H T Prins // [cc
26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-7-1825 No. 56. / Op heden den vierde Julij des jaars
achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Jan van Holland oud dertig jaren, van beroep bouwman en Teunis Sanders oud
Zestig jaren, van beroep bouwman beide wonende te bennekom / welke ons hebben verklaard, dat
op den derde Julij dezes jaars, des S avonds ten Zeven uren, Evertje Freriks geboren en laastelijk
woonachtig te bennekom, echtgenote van Harmen Maasen, meede aldaar woonende in den
ouderdom van Drie en veertig Jaren ten haare huize No 127 binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons
Schout is geteekend, hebbende de Tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven / Jan Van Holland /
H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
6-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 6-7-1825 No. 57. / Op heden den Zesde Julij des jaars
achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Pieter van Iperenburg oud vyf en vyftig jaren, van beroep Weever en Aalbert
Jansen oud Drie en Dertig jaren, van beroep Weever beide wonende te Gelders veenendaal / welke
ons hebben verklaard, dat op den vyfde Julij dezes jaars, des S morgens ten Tien uren, Jannigje Bos
geboore te Renswoude, en laastelyk te Gelders veenendaal woonachtig, Dochter van Geurt bos, en
van Jannigje van veldhuize, Zyne ehevrouw in den ouderdom van Drie vierde Jaars ten haare huize
No 16 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de tweede verklaard
niet te Kunnen Schrijven / P van yperen burg / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-7-1825 No. 58. / Op heden den Zeevende Julij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen, / Jacob van den Top oud acht en Twintig jaren van beroep bouwman en Gysbert
Ruijtenbeek oud Dertig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Lunteren / welke ons hebben
verklaard, dat op den Zesde Julij dezes jaars, des S middags ten Twaalf uren, Jan Aalbers, gebooren
en laastelijk woonachtig te Lunteren, Zoon van Gerritje Aalbers, meede aldaar woonachtig in den
ouderdom van Een Jaar ten Zyne huize No 116 [of 126?] binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de twede Comparant en ons Schout is
geteekend, hebbende de eerste verklaard niet te Kunnen Schrijven. / G: Ruytenbeek / H T Prins //
[cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
8-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 8-7-1825 No. 59. / Op heden den Achtste der maand
Julij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons,
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Wessel Dreesen oud veertig jaren, van beroep bouwman en Jan
Roelofse oud Zeven en twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren / welke ons
hebben verklaard, dat op den Zeevende Julij dezes jaars, des S morgens ten Zes uren Gerritje
Eversen van Butselaar, gebooren en laastelijk woonachtig te Lunteren, ongehuwde dochter van
Hendrik Eversen van Butselaar en van Jacobje Jacobs, Zijne êhevrouw in den ouderdom van een en
Twintig Jaren ten haare huize No 170 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparante
(!) voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
15-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 15-7-1825 No. 60 / Op heden den vyftiende Julij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Johannes Besseling oud acht en Dertig jaren, van beroep Kleeremaker en Jan
Heijting oud Zes en Dertig jaren, van beroep Weever beide wonende te bennekom / welke ons
hebben verklaard, dat op den veertiende Julij dezes jaars, des S morgens ten twee uren, Aaltje
Mekking gebooren en laastelyk woonachtig te bennekom Dochter van Joost Mekking en van
Jannetje blank Zijne ehevrouw beide meede aldaar woonende in den ouderdom van Dertien Jaren
ten haare huize No 38. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / J h Besselijng (!)
/ J heiting / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
15-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 15-7-1825 No. 61. / Op heden den vyftiende Julij des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Berend Beerendse oud Zes en Dertig jaren, van beroep bode en Gijsbert
Hendriks oud vijf en vyftig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Otterlo / welke ons
hebben verklaard, dat op den Veertiende Julij dezes jaars, des S morgens ten Zes uren Heimerik
Gijsbertsen Gebooren en laastelijk woonachtig te Otterlo, ongehuwde Zoon van Gysbert Jansen, en
van Grietje Willemsen Zyne êhevrouw /. beide overleden in den ouderdom van Twee en Neegentig
Jaren ten Zijne huize No 44. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de
Tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven / B. Berendsen / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
19-7-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-7-1825 No. 62. / Op heden den Neegentiende
Julij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, verschenen / Pieter Overeem oud een en dertig jaren van beroep Wolkammer en
Thomas Mansheim oud Neegen en Dertig jaren, van beroep Bode beide wonende te Lunteren /
welke ons hebben verklaard, dat op den Achttiende July dezes jaars, des S avonds ten vyf uren,
Hendrikje Geurts, gebooren te Ede en laastelijk woonachtig te Lunteren echtgenote van Bart:
Barten, meede Aldaar woonende in den ouderdom van Vijf en Veertig Jaren ten haare huize N o 26
binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door [nogmaals:] door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / P: Overeem / T Mansheim / H
T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-8-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-8-1825 No. 63. / Op heden den vierde Augustus des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Hendrik bos oud acht en veertig jaren, van beroep bouwman en Sander van de
Hoef oud Dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren / welke ons hebben
verklaard, dat op den Derde Augustus dezes jaars, des S avonds ten Zes uren, Giepje van Schuur
gebooren te barneveld, en laastelyk te Lunteren woonachtig, Dochter van Gysbert van Schuur en
van Wijmpje Roelofs in den ouderdom van vier: en een half Jaar ten haare huize No 188 binnen
deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbend[e] de tweede verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H bos / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-8-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-8-1825 No. 64. / Op heden den vierde Augustus des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Cornelis van de Craats oud veertig jaren, van beroep bouwman en Teunis
Teunisse oud Dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Otterlo / welke ons hebben
verklaard, dat op den Derde Augustus dezes jaars, des S avonds ten Elf uren, Jacoba Geertruij
Straatman, gebooren en laastelijk woonachtig te Otterlo, Dochter van Gerrit Straatman, en van
Gerritje Hermsen, Zyne ehevrouw in den ouderdom van Zes Jaaren ten haare huize No 77. binnen
deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / C van de craats / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
6-8-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 6-8-1825 No. 65 / Op heden den Zesde Augustus des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, verschenen / Evert van buren oud Drie en vyftig jaren, van beroep daglooner en Hendrik van
Beek oud vier en vyftig jaren, van beroep daglooner beide wonende te Otterlo / welke ons hebben
verklaard, dat op den vijfden Augustus dezes jaars, des S avonds ten acht uren, Frank Jansen
gebooren te garderen, en laastelijk woonachtig te Otterlo echtgenoot van Maartje Teunisse, meede
aldaar woonend in den ouderdom van Drie en Zestig Jaren ten Zyne huize No 67. binnen deze
gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
Comparanten en ons Schout is geteekend / E van Buren / H van beek / H T Prins // [cc 26-81999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
13-8-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 13-8-1825 No. 66. / Op heden den Dertiende
Augustus des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat, verschenen, / Hannes van Leijen oud Drie en Dertig jaren van beroep
Daglooner en Jan De Lier oud Drie en Dertig jaren, van beroep Kuiper beide wonende te Gelders
veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Twaalfden Augustus dezes jaars, des S
morgens ten Elf uren, Hendrikje van Rennes, gebooren te Stichts veenendaal, en laastelijk te
Gelders veenendaal woonachtig, echtgenote van Hendrik Martijn mede aldaar woonende in den
ouderdom van Veertig Jaren ten haare huize No 95. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de
beide Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 26-8-1999/257-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
16-8-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-8-1825 No. 67. / Op heden den Zestiende
Augustus des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat, verschenen / Adolf Klaassen oud een en Twintig jaren, van beroep
Schoenmak[er] en Melis van Hoeven oud vyf en Zestig jaren, van beroep bouwman beide wonende
te bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Vyftiende Augustus dezes jaars, des S
morgens ten Drie uren, Woutertje van Harn, gebooren en laastelijk woonachtig te bennekom,
Dochter van Jan van Harn, en van Derkje Rozeboom in den ouderdom van Zeven Dagen ten haare
huize No 65. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de Tweede verklaard
niet te Kunnen Schrijven / A: Klaassen / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-8-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-8-1825 No. 68. / Op heden den Drie en
Twintigste Augustus des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Peeter van Yperenburg oud vyf en vyftig jaren,
van beroep Weever en Hendrik van Eck oud vier en Dertig jaren, van beroep arbeider beide
wonende te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Twee en Twintigste
Augustus dezes jaars, des S morgens ten Tien uren, Johannes van Dijk gebooren en laastelijk
woonachtig te Gelders veenendaal weduwenaar van wijle Gijsje van Egdom in den ouderdom van
Zeeventig Jaren ten Zyne huize No 19 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend,
hebbende de Twede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / P van yperen burg / H T Prins // [cc 26-81999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
26-8-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-8-1825 No. 69. / Op heden den Zes en Twintigste
Augustus des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat, verschenen, / Willem Riksen oud Zeven en Dertig jaren, van beroep
bouwman en Gerrit Vonk oud Drie en twintig jaren, van beroep boereKnegt beide wonende te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Vijf en Twintigste Augustus dezes jaars, des S
middags ten Twee uren, Jan van Hoek geboren en laastelijk woonachtig te Lunteren, Zoon van
Maartje van Hoek, meede aldaar woonende in den ouderdom van Twee Dagen ten Haare huize N o
[niet ingevuld] binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten voormeld
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-9-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-9-1825 No. 70. / Op heden den vierde September
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Evert van buren oud Drie en Vyftig jaren van
beroep daglooner en Willem Draijer oud Drie en Zestig jaren, van beroep bouwman beide wonende
te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat op den Derde September dezes jaars, des S avonds ten
Zes uren, Johan Kruger, geboren en laastelyk woonachtig te Otterlo, Zoon van Jan Kruger en van
Everdina burgers Zijne êhevrouw in den ouderdom van [nogmaals:] van Neegen Weeken ten zyne
huize No 80 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de Comparanten en ons Burgemeester is geteekend. / E van Buren / W Draier /
H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
14-9-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-9-1825 No. 71. / Op heden den veertiende
September des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jan van Manen oud twee en veertig jaren, van
beroep bouwman en Gysbert Vlastuin oud Zestig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Dertiende September dezes jaars, des S avonds
ten vijf uren, Geertje Vink gebooren te Renswoude, en laastelijk te Lunteren woonachtig echtgenote
van Cornelis van Schaik meede aldaar woonende in den ouderdom van vijf en veertig Jaren ten
haare huize No 235 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Burgemeester is geteekend,
hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven / J v manen / H T Prins // [cc 26-8-1999/257-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-9-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-9-1825 No. 72. / Op heden den Drie en
Twintigste September des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Evert van Dyk oud vier en veertig
jaren, van beroep Daglooner en Aart van Dyk oud vier en Dertig jaren, van beroep Dagloon[er]
beide wonende te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Twee en Twintigste
September dezes jaars, des S avonds ten Zeven uren, Jannigje veldhuis gebooren te ScherpenSeel en
laastelyk te Gelders veenendaal woonachtig, dochter van Neeltje veldhuis meede Aldaar woonende
in den ouderdom van Elf Dagen ten haare huize No 0 binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons burgemeester is geteekend,
hebbende de beide Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc
26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-9-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-9-1825 No. 73 / Op heden den Drie en twintigsten
September des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, [#des middags ten ... uren, zijn voor Ons] is
aan ons Hermanus Theodorus Prins Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, [#verschenen ... oud ... jaren, van beroep ... en
... oud ... jaren, van beroep ... wonende ... / welke ons hebben verklaard, dat op den ... dezes jaars,
des ... ten ... uren ... in den ouderdom van ... ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.]
door den ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Utrecht bij Extract de dato Negenden
September achttien honderd Vyf en twintig Numero 718 toegezonden waar uit blijkt, dat op den
Derden September dezes Jaars ten huize van Garrit Wiek, Kleermaker, wonende in de
Ambachtstraat Wijk G No 377 binnen Utrecht is overleden Barend Verhoef Bouwman, geboren en
wonende te Otterlo, gemeente Eede oud acht en seventig Jaren, gehuwd aan Hendrica Heuveling /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing (!) door ons Burgemeester is
getekend / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
27-9-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-9-1825 No. 74 / Op heden den Zeven en
Twintigste September des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Cornelis Hardeman oud Vyf en
Dertig jaren van beroep wolkammer en Lammert Dykland oud Zestig jaren, van beroep wolkammer
beide wonende te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Zes en Twintigste
September dezes jaars, des S morgens ten Negen uren Jacob Bos, geboor[en] en laastelyk
woonachtig te Gelders veenendaal echtgenoot van Antonia Nap mede aldaar woonende in den
ouderdom van Zeeventig Jaren ten Zyne huize No 54. binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons
Burgemeester is geteekend, hebbende te (!) tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / Cs
Hardeman / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
30-9-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-9-1825 No. 75. / Op heden den Dertigste
September des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Ede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Anthonie Krukland oud Zes en vyftig jaren,
van beroep MolenaarsKnegt en Berend Veenendaal oud Zes en Veertig jaren, van beroep Daglooner
beide wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Neegen en Twintigste September
dezes jaars, des S middags ten Twaalf uren, Rik van de Craats gebooren en laastelyk woonachtig te
Ede, Weduwenaar van wijle Hendrikje Peeters in den ouderdom van Drie en Vyftig Jaren ten Zyne
huize No 93. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de Comparanten en ons Burgemeester is geteekend. / A Kukland (!) / B
Veenendaal / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
5-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 5-10-1825 No. 76. / Op heden den vyfde October des
jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat, verschenen / Helmert Veenendaal oud Zes en Zestig jaren, van beroep
daglooner en Jan Willem Goethart oud Drie en Dertig jaren, van beroep Koopman beide wonende te
Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Vierde October dezes jaars, des S avonds ten Zes uren
Gerrit Woutersen gebooren en laastelijk woonachtig te Ede, ongehuwde Zoon van Evert Woutersen,
en Willempje Gerrits in den ouderdom van Acht en Twintig Jaren ten zyne huize No 24 binnen deze
gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
[nogmaals:] Door de Comparanten en ons Burgemeester is geteekend. / H Van Venedal / J W
Goethart / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
9-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-10-1825 No. 77. / Op heden den Neegende
October des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Ede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Simon Jacob Levi van Aalten oud drie en
dertig jaren, van beroep Koopman en Pieter Budding oud twee en twintig jaren, van beroep
wolkammer beide wonende te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Achtste
October dezes jaars, des Smorgens ten vijf uren, Jan Mertijn gebooren en laastelijk woonachtig te
Gelders veenendaal Zoon van Hendrik Mertijn, en van Hendrikje Rennes Zyne êhevrouw beide
aldaar woonende in den ouderdom van vijf maanden ten zyne huize No 95 binnen deze gemeente is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en
ons Burgemeester is geteekend / S:J:L: Van Aalten / P budding / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-72002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-10-1825 No. 78. / Op heden den Twaalfde
October des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Mor Bosch oud twee en dertig jaren, van
beroep daglooner en Gerrit Sukkel oud een en twintig jaren, van beroep wolkammer beide wonende
te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Elfde October dezes jaars, des S
avonds ten Zeven uren Trijnnaadelyd (!) Smits gebooren te Vurstenauw in het Hannooverse, en
laastelyk te Gelders veenendaal woonachtig, Huisvrouw van Frederik Holstein, meede aldaar
woonende in den ouderdom van vier en Zestig Jaren ten haar huize No 43 binnen deze gemeente is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons burgemeester
is geteekend, hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven / H T Prins //
[cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-10-1825 No. 79. / Op heden den Twaalfde
October des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Gerrit Woutersen oud vyftig jaren, van beroep
bouwman en Evert Gysbertse oud Drie en Twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Elfde October dezes jaars, des S morgens ten Tien
uren, Hendrik Hendrikse van de Hoef, gebore en laastelyk woonachtig te Ede Zoon van Jan
Hendrikse van de Hoef, en van Jannetje Reijers Zyne êhevrouw beide meede aldaar woonende in
den ouderdom van Een maand ten zijne huize No 38 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Burgemeester
is geteekend hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / g woutersen / H T Prins //
[cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
14-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-10-1825 No. 80. / Op heden den veertiende
october des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Cornelis Eerbeek oud Zestig jaren, van beroep
Smit en Gerrit van Hugenbos oud Zeven en dertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat op den Dertiende October dezes jaars, des S morgens ten
Tien uren, Jacob Jansen geboren en laastelijk woonachtig te Otterlo, êheman van Hendrikje
Willemsen meede aldaar woonend[e] in den ouderdom van acht en dertig Jaren ten Zyne huize N o 0
binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten en ons burgemeester is geteekend / C Eerbeek / G: Van Hugenbos / H T Prins
// [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
19-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-10-1825 No. 81. / Op heden den Neegentiende
october des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Wouter Mekking oud een en Twintig jaren,
van beroep dagloone[r]r en Hendrik ebbing oud een entwintig jaren, van beroep dagloon[er] beide
wonende te bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Achttiende October dezes jaars,
des S morgens ten acht uren Rik van den berg gebooren en laastelijk woonachtig te bennekom,
Zoon van Geurt van den Berg, en van Evertje van Roekel Zyne êhevrouw beide meede aldaar
woonende in den ouderdom van drie vierde Jaars ten zijne huize No 91. binnen deze gemeente is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons burgemeester
is geteekend, hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins
// [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-10-1825 No. 82. / Op heden den Twintigste
October des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester van [#Schout des Ambts] Eede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen, / Jurrien Ruitenberg oud acht en
veertig jaren, van beroep bouwman en Jan Hendrikse oud vier en veertig jaren, van beroep dagloner
beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Neegentiende October dezes
jaars, des S morgens ten vyf uren, Willem Wesselse Kuiper, geboren te garderen, en laastelijk te
Lunteren woonachtig, ongehuwde Zoon van bessel Jansen Kuiper en van Styntje Everts van den
Top, beide overleden in den ouderdom van vier en Zestig Jaren ten Zijne huize No 155 binnen deze
gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons
burgemeester is geteekend; hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
23-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 23-10-1825 No. 83. / Op heden den Drie en
Twintigste October des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester van [#Schout des Ambts] Eede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Teunis Hendriksen van
Veenschooten oud Twee en Twintig jaren, van beroep bouwman en Wouter Gerritse Top oud Drie
en Twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard,
dat op den Twee en Twintigste October dezes jaars, des S morgens ten Drie uren, Jan Jansen van
Kattenbroek, geboren en laastelijk woonachtig te Lunteren Zoon van Ceel Jansen Kattenbroek, en
van Elizabeth Franken Zyne êhevrouw, beide meede aldaar woonende in den ouderdom van vijf
Jaaren ten Zyne huize No 152 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Burgemeester is geteekend,
hebbende de Tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven / T H van veenschooten / H T Prins // [cc
26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
24-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-10-1825 No. 84. / Op heden den vier en
Twintigste October des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins, burgemeester van [#Schout des Ambts] Eede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Jan Pothoven
oud Twee en Twintig jaren, van beroep bouwman en Hendrik Jansen van Westerhuis oud Twee en
Twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat op
den Drie en Twintigste October dezes jaars, des S morgens ten Drie uren, Jan Verhoef, gebooren en
laastelijk woonachtig te Otterlo, Zoon van Coendert Verhoef en van Gerritje Zegers Zyne êhevrouw
beide meede aldaar woonende in den ouderdom van acht dagen ten Zijne huize No 32 binnen deze
gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
ComParanten en ons burgemeester is geteekend / H: J. Pothoven / G. Jansen van wester huis / H T
Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
25-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 25-10-1825 No. 85. / Op heden den vyf en
Twintigste October des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester van [#Schout des Ambts] Eede
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / bor Jacobse oud Drie en
Zeeventig jaren, van beroep bouwman en Claas Jansen oud een en Zestig jaren, van beroep
bouwman beide wonende in de Gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den vier en
Twintigste Octobe[r] dezes jaars, des S avonds ten vijf uren, Grietje van de Horst, gebooren te
Otterlo en laastelijk in de Gemeente Ede woonachtig, huisvrouw van Willem De vos. in den
ouderdom van vijf en Zeeventig Jaren ten haar huize No 234 binnen deze gemeente is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons burgemeester is geteekend,
hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven / H T Prins // [cc 26-81999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
31-10-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 31-10-1825 No. 86. / Op heden den Een en dertigste
october des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester van [#Schout des Ambts] Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jan van de Maat oud Neegen en Dertig jaren,
van beroep daglooner en Aart van Leeuwen oud Zestig jaren, van beroep daglooner beide wonende
te bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den dertigste october dezes jaars, des S morgens
ten Zes uren, Jan Keinrensink (!) geboren en laastelijk woonachtig te bennekom, Zoon van
Hendrikus Klein rensink, en Aalebartje van den Berg Zyne êhevrouw beide meede aldaar woonende
in den ouderdom van Drie Weeken ten zyne huize No 47 binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Burgemeester is geteekend,
hebbende de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 26-81999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-11-1825 No. 87. / Op heden den vierde November
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Branderhorst oud vyf en dertig jaren,
van beroep daglooner en Jan Eitink oud Zes en Dertig jaren, van beroep Weever beide wonende te
bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Derde November dezes jaars, des S morgens
ten Zes uren Arend Buijink Geboren te Varseveld en laastelijk te bennekom woonachtig
weduwenaar van Evertje Ter Sla. in den ouderdom van Twee en Zeeventig Jaren ten zyne huize N o
36 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Tweede Comparant en ons burgemeester is geteekend, hebbende de eerste
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J eeitink / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-11-1825 No. 88. / Op heden den vierde November
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik van Ommen oud Zes en dertig jaren,
van beroep bouwman en Hendrik van den Berg oud Zes en twintig jaren, van beroep bouwman
beide wonende in de Gemeente Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat op den Derde Novemb[er]
dezes jaars, des S morgens ten acht uren Hendrina Draijer gebooren te Zeddam, en laastelijk te
Otterlo woonachtig Weduwe van Willem Aartsen van den Berg in den ouderdom van vijf en Zestig
Jaren ten haar[e] huize No 50 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Burgemeester is geteekend. / h van den
berg / H van Ommen / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
4-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-11-1825 No. 89. / Op heden den vierde November
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Kobus Jacobsen oud Drie en Dertig jaren, van
beroep daglooner en bessel Driesen oud veertig jaren, van beroep bouwman beide wonende te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Derde November dezes jaars, des S middags ten
Twee uren, Evertje Davelaar gebooren en laastelijk woonachtig te Lunteren, Dochter van Peter
Davelaar en van Maria Maarren, Zijne êhevrouw in den ouderdom van vijf Jaaren ten haare huize
No 172 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door ons burgemeester is geteekend, hebbende de Comparante (!) voormeld verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
9-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-11-1825 No. 90. / Op heden den Neegende
November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Roelofse oud Zeven en Dertig jaren,
van beroep bouwman en Jan Klein paste oud twee en twintig jaren, van beroep bouwman beide
wonende te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat op den Achtste November dezes jaars, des S
avonds ten Zes uren is bevallen van een dood Kind van het Mannelijk Geslacht, Jacoba Jansen, oud
Zes en Dertig Jaren, Huisvrouw van Hendrik Jacobs, in de gemeente Otterlo No 84. [#in den
ouderdom van ... ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.] / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de tweede Comparant en ons Burgemeester is geteekend,
hebbende de eerste verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J: Klein Paste / H T Prins // [cc 26-81999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
14-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-11-1825 No. 91. / Op heden den veertiende
November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Gerrit Maasen oud vijf en Zestig jaren, van
beroep daglooner en Hendrik van Raaij oud twee en veertig jaren, van beroep boschwachter beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den dertiende November dezes jaars, des S
morgens ten drie uren, Jan de bond, gebooren en laastelijk woonachtig te Ede, Zoon van Teunis de
bond en van Maartje Klomp Zijne êhevrouw in den ouderdom van Twee en Dertig en een Half Jaar
ten Zynen huize No 110 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons burgemeester is geteekend. / G Maasen /
H|k van Raay / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
15-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 15-11-1825 No. 92. / Op heden den vyftiende
November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Ede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jorden van de Meent oud vijf en veertig jaren,
van beroep bouwman en Jacob van de Beek oud Twee en Twintig jaren, van beroep bouwman beide
wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den veertienden November dezes jaars,
des nademiddags ten vier uren, Gijs van den Heuvel, gebooren en laastelijk woonachtig te Lunteren,
Zoon van Willem van den Heuvel, en van Aaltje van Harten Zyne êhevrouw in den ouderdom van
Ruim een Jaar ten zijne huize No 0 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons burgemeester is geteekend, hebbende de
Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-11-1825 No. 93. / Op heden den Twintigste
November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Maas van Binsbergen oud vier en veertig jaren,
van beroep wolkammer en Aard van Dijk oud veertig jaren, van beroep wolkammer beide wonende
te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Neegentienden November dezes
jaars, des S morgens ten Zes uren, Johannes van Doorn, gebooren en laastelijk woonachtig te
Gelders veenendaal Zoon van Peter van Doorn, en van Klaasje Hijkamp Zyne êhevrouw in den
ouderdom van Ruim een Jaar ten Zyne huize No 35 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Burgemeester is geteekend, hebbende
de Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-72002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
24-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-11-1825 No. 94. / Op heden den vier en
Twintigste November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren,
zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Eversen oud Zes en
Dertig jaren, van beroep daglooner en Hendrik van de Pol oud vyf en twintig jaren, van beroep
bouwman beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Drie en Twintigste
Novemb[er] dezes jaars, des S morgens ten vier uren, Grada Snitselaar gebooren en laastelijk
woonachtig te Lunteren, Dochter van Christiaan Snitselaar, en van Rikje veldhuisen, Zyne
êhevrouw in den ouderdom van Zeven Jaar ten haare huize No 23 binnen deze gemeente is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de tweede
Comparant en ons burgemeester is geteekend, hebbende de eerste verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / H V D Pol / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
30-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-11-1825 No. 95. / Op heden den Dertigste
November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Harmen Mellendijk oud Twee en vijftig jaren,
van beroep bouwman en Hendrik Jansen oud negen en dertig jaren, van beroep daglooner beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Negen en Twintigsten November dezes
jaars, des S morgens ten vier uren, Metje Stevens. gebooren en laastelijk woonachtig te Ede,
Weduwe van wijle Willem Hendriks in den ouderdom van een en Zestig Jaren ten haare huize N o 7.
binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de eerste Comparant en ons burgemeester is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / H Mellendyk / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
1-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-12-1825 No. 96. / Op heden den Eerste December
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Gysbert Willemsen oud Zes en Dertig jaren,
van beroep bouwman en Evert Coendersen oud vier en twintig jaren, van beroep bouwman beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Dertigsten November dezes jaars, des S
middags ten Drie uren, Aaltje de Groot geboren te bennekom en laastelijk woonachtig te Ede
ongehuwde Dochter van Gerrit de Groot en Gysbertje Teunissen, in den ouderdom van vijf en
Tachgentig Jaren ten haare huize N 215. binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons burgemeester is geteekend.
/ G willemsen / E koen der sen / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
5-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 5-12-1825 No. 97. / Op heden den Vijfde December
des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Willem van Roekel oud acht en vijftig jaren,
van beroep bouwman en Melis van Hoeven oud vijf en Zestig jaren, van beroep bouwman beide
wonende te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den vierde December dezes jaars, des S
middags ten Drie uren, Elsje Geurtsen. gebooren te [Diem>] Didam, en laastelijk te bennekom
woonachtig ehevrouw van Cornelis Rozeboom. mede aldaar wonende in den ouderdom van vijf en
Zeeventig Jaaren ten haare huize No 108 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons burgemeester is
geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / W. Van Roekel / H T Prins //
[cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
10-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-12-1825 No. 98. / Op heden den Tiende
December des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Thomas Mansheim oud Negen en dertig jaren,
van beroep bode en Wouter eerdbeek oud dertig jaren, van beroep Veldwachter beide wonende te
Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Neegende December dezes jaars, des S morgens
ten vijf uren, is bevallen van een dood Kind van het mannelijk geslacht, Cilia Hendriks van den
Eng, oud vijf en dertig Jaren, Huisvrouw van Hymen Reijersen van Lindenberg, te Lunteren Te[n]
woon huize No 166 [#in den ouderdom van ... ten ... huize ... binnen deze gemeente is overleden.] /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons
Burgemeester is geteekend. / T Mansheim / W Eerdbeek / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
10-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-12-1825 No. 99. / Op heden den Tiende
December des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Peter Wildeman oud twee en vijftig jaren, van
beroep bouwman en Geurt van den Elskamp oud Zes en veertig jaren, van beroep bouwman beide
wonende te Bennekom. / welke ons hebben verklaard, dat op den Neegende December dezes jaars,
des S morgens ten vier uren, Frederica Maria Henrietta van Campen, geboren te Amsterdam en
laastelijk woonachtig te bennekom, Dochter van Susanna Wilhelmina van Campen in den
ouderdom van Zeeventien Jaaren ten haar huize No 152 binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant, en ons
burgemeester is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijv[en] / P: Wildeman
/ H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
11-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 11-12-1825 No. 100. / Op heden den Elfde
December des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Johan Heinrich Büchel oud acht en Zestig
jaren, van beroep Gepensioneerd Militair en Joost Geurtsen oud twee en Dertig jaren, van beroep
dagloon[er] beide wonende te Gelders veenendaal / welke ons hebben verklaard, dat op den Tiende
December dezes jaars, des S morgens ten Tien uren, Peter Kelderman gebooren en laastelijk
woonachtig te Gelders veenendaal. eheman van Myntje vink meede aldaar woonende in den
ouderdom van Zeeventig Jaaren ten Zyn huize No 167 binnen deze gemeente is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerst[e] Comparant en ons
Burgemeester is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven / J:H: Büchel /
H T. Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-12-1825 No. 101. / Op heden den Twaalfde
December des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voorde middags ten Tien uren, zijn voor
Ons, Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Robbert bouwman oud een en dertig jaren, van
beroep bouwman en Jacob Demoed oud een en dertig jaren, van beroep dagloone[r] beide wonende
te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Elfde December dezes jaars, des S avonds ten Elf
uren Hendrikje Jacobs, Gebooren, en laastelyk woonachtig te Ede, echtgenote van Frans Davelaar
meede aldaar woonende in den ouderdom van vyf en Dertig Jaren ten haar huize N o 292 binnen
deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de eerste Comparant en ons burgemeester is geteekend, hebbend[e] de tweede verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / R Bouman / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-12-1825 No. 102 / Op heden den Twintigste
December des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor
Ons Hermanus Theodorus Prins burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik Maasen van Veldhuizen oud een en
dertig jaren, van beroep bouwman en Evert Kobussen oud Zes en vijftig jaren, van beroep
bouwman beide wonende te Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat op den Neegentiende
December dezes jaars, des S middags ten Twee uren Willempje Aalbertsen Gebooren en laastelijk
woonachtig te Lunteren, Dochter van Maas Aalbertsen, en Klaasje Hendrikse[n] in den ouderdom
van Dertien Weeken ten haar huize No 0 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons burgemeester is geteekend, hebbende de beide
Comparanten voormeld verklaard niet te Kunnen Schrijven / H T Prins // [cc 26-8-1999/25-7-2002
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
24-12-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-12-1825 No. 103 [de laatste akte van deze
jaargang] / Op heden den vier en Twintigste December des jaars achttien honderd vijf-en-twintig,
des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons Hermanus Theodorus Prins Burgemeester
[#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
verschenen / Hannes Cornelissen oud veertig jaren, van beroep bouwman en Huibert Brandsen oud
vijf en Twintig jaren, van beroep bouwman beide wonende in de Gemeente Ede / welke ons hebben
verklaard, dat op den Drie en Twintigste December dezes jaars, des S middags ten Drie uren,
Teunis van der Haar gebooren en laastelijk woonachtig te Ede ongehuwde Zoon van Arien van der
Haar, en Heintje van Lyssel, in den ouderdom van vier en vijftig Jaren ten zijne huize No 51: binnen
deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de ComParanten en ons burgemeester is geteekend. / H kornelesen / H Brandsen / H T Prins // [cc
26-8-1999/25-7-2002 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
9-1-1826: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-1-1826 No 1. / Op heden den Negenden Januarij
Achtienhonderd Zes en twintig des voormiddags ten Elf Uren Compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Burgemeester des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Evert Kobussen, Landbouwer oud Zes en vyftig Jaren en Jan de Ruiter,
Landbouwer oud Zeven en dertig Jaren beide wonende te Lunteren, en geburen der nagenoemde
overledene / welke ons hebben verklaard, dat Jan Bosman [buiten beroep] weduwenaar van Aartje
Gysbertsen, op den achtsten Januarij dezes Jaars des morgens ten Acht uren, ten zijnen huize N o 92.
te Lunteren in den ouderdom van Vijf en Zeventig Jaaren is overleden / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt die na voorlezing door ons Burgemeester is getekend, hebbende de
Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / een Renvoij op de Kant dezer akte
goedgekeurd / H:T: Prins // [cc 17-7-2002/18-4-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
10-1-1826: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-1-1826 No 2 / Op heden den Tienden Januarij
Achtienhonderd Zes en twintig des Voormiddags ten Elf Uren Compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Burgemeester des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Aalbert van Asperen, wolkammer oud Zeven en twintig Jaren, en Jan
Stuivenberg, insgelijks wolkammer oud Zeven en twintig Jaren, beide wonende te Geldersch
Veenendaal, en geburen der nagenoemde overledene / welke ons hebben verklaard, dat Neeltje
Broekhuisen ongehuwde dochter van Cornelis Broekhuisen [Wolkammer] en Willemyntje
Wildeman op den Negenden Januarij dezes Jaars des nachts ten één U’ur ten [zyne>] hare huize N o
80 te Gelders-Veenendaal in den ouderdom van Drie en vijftig Jaren is overleden / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door den tweeden Comparant en ons Burgemeester
is getekend hebbende eerste Comparant verklaard van niet te Kunnen Schrijven / een Renvoij op de
Kant dezer akte goed gekeurd / J Stuivenberg / H T Prins // [cc 17-7-2002/18-4-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-1-1826: Overlijdensregister gemeente Ede, 18-1-1826 No 3. / Op heden den Achttienden Januarij
Achtienhonderd Zes en twintig des voormiddags ten Elf Uren Compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins Burgemeester des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Hendrik van Schoonhoven, Wolkammer oud Zes en Dertig Jaren en Jan van
Langeveld, Insgelijks Wolkammer oud Zeven en twintig Jaren beide wonende te Gelders
Veenendaal, en Geburen der nagenoemde overledene / welke ons hebben verklaard, dat Maria
Willemsen, geboore te bennekom, en Woonende te Gelders veenendaal echtgenote van Willem van
Amerongen, [Tapper] op den Zeeventiende Januarij dezes Jaars des Smiddags Ten Twee Uren,
Ten Haare Huize No 81 te Gelders Veenendaal in den ouderdom van Neegen en veertig Jaren is
overleden / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door de Comparanten en
ons burgemeester is geteekend. / een renvooij op de Kant dezer akte goedgekeurd / H Van
Schoonhoven Johs Zoon / J: van Langeveld Jans Zoon / H T Prins // [cc 17-7-2002/18-4-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-1-1826: Overlijdensregister gemeente Ede, 18-1-1826 No 4. / Op heden den Achttienden Januarij
Achtienhonderd Zes en twintig des Voor middags ten Elf Uren Compareerde voor Ons Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester des Ambts Ede, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Pieter Nagelmakers, Justitie Dienaar oud vier en veertig Jaren en Evert
Cornelissen, daglooner oud Zeven en dertig Jaren beide wonende te Ede / welke ons hebben
verklaard, dat Willempje Cornelissen, oud vijf en dertig Jaren Huisvrouw van Gerrit Busser
[veldwachter] te Ede Ten Woonhuize No 45 is bevallen van een dood Kind van het mannelijk
geslacht, op den Zeeventienden Januarij dezes Jaars, des Savonds ten Negen U’ren. [#in den
ouderdom van ... is overleden] / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door
de Comparanten en ons burgemeester is geteekend, / een renvoij op de Kant dezer akte goed
gekeurd. / P: nagelmakers / E Cornelessen / H T Prins // [cc 17-7-2002/18-4-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
27-1-1826: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-1-1826 No 5 / Op heden den Zeven en twintigsten
Januarij Achtienhonderd Zes en twintig des voor middags ten Elf Uren Compareerde voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat / Lammert van Harten, landbouwer oud dertig Jaren en Gerrit van
Engelenhoven, insgelyks landbouwer oud Zestig Jaren beide wonende te Lunteren, en Geburen der
nagenoemde Overledene / welke ons hebben verklaard, dat Cornelis Jansen, [landbouwer]
gebooren Te Renswoude, en woonende te Lunteren Echtgenoot van Evertje Gerrits, op den Zes en
Twintigste Januarij dezes Jaars des Smiddags Ten Twee U’ren, Ten Zyne Huize te Lunteren N o 221
in den ouderdom van Neegen en Zestig Jaren is overleden / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt die na voorlezing door den eerste Comparant en ons burgemeester is geteekend,
hebbende den tweede Comparant verklaard van niet te Kunnen Schrijven / een renvoij op de Kant
deezer akte goed gekeurd / L van herten / H T Prins // [cc 17-7-2002/18-4-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 510: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 510 (de eerste akte uit deze reeks, eindigend
met volgnr. 613)]: / No. 1 / Op heden den achttiende April achttien honderd Zes en twintig is voor
Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente van Ede verschenen Peter Petersen, / Landbouwer wonende te Ede / en heeft verklaard
aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Hessing. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt
en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 511: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 511]: / No. 2 / Op heden den achttiende April
Achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik Riksen, /
Landbouwer wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Den Elskamp / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ns verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.:
De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 512: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 512]: / No. 3 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Reinder Aartsen, /
schaapherder wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Maassen. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat
dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 513: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 513]: / No. 4 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Aart Maassen, /
Landbouwer wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Schut / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 514: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 514]: / No. 5 / Op heden den achttiende April
Achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik Maassen, /
Landbouwer, wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Schut / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 515: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 515]: / No. 6 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Steven Maassen, /
Landbouwer wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Schut. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaart van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 516: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 516]: / No. 7 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Frans Fransen, /
Dagloner, wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Lam / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant verklaard wegens gebrek aan Zyn hand niet te Kunnen schryven. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 517: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 517]: / No. 8 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Elbertsen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van den Heuvel / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunne Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 518: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 518]: / No. 9 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Rik Evertsen, / Dagloner
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Brouwer / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 519: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 519]: / No. 10 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gysbertsen / Evert, /
Dagloner wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Bos
/ En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 520: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 520]: / No. 11 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Brand Woutersen, /
Rentenier wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Wolters / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 521: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 521]: / No. 12 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Egbert Gysbertsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van
Veldhuizen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 522: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 522]: / No. 13 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Maas Petersen /
Landbouwer wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Van Domseler / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 523: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 523]: / No. 14 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Derksen /
Landbouwer wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Van Hal / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 524: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 524]: / No. 15 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Klaas Barten / Dagloner
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van
Donselaar. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 102

– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 525: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 525]: / No. 16 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Maas Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van Manen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 526: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 526]: / No. 17 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Wouter Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van Manen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 527: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 527]: / No. 18 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van Manen. /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / De
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 528: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 528]: / No. 19 / Op heden [#den] Achttien
honderd Zes en twintig den achttiende april is voor Ons Hermanus Theodorus Prins,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Harmen
Willemsen / wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Van Manen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / De Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 529: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 529]: / No. 20 / Op heden den Achttiende
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van Manen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 530: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 530]: / No. 21 / Op heden den Achttiende
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Maas Aartsen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Maassen / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 531: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 531]: / No. 22 / Op heden den Achttiende
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Egbert Barten / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Hul / En is hiervan deze
verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de Komparant heeft
ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met
de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen
geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-4-1826 nr. 532: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 18-4-1826 [volgnummer met potlood: 532]: / No. 23 / Op heden den achttiende April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik Jansen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van
Breschoten / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 533: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 533]: / No. 24 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Elbert Breunissen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de Weerd
/ En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 534: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 534]: / No. 25 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Reinder Cornelissen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van
Engelenhoven / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 535: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 535]: / No. 26 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Philip Gysbertsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Bos / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 536: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 536]: / No. 27 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Wouter Jacobsen /
wonende te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Kamper. /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 537: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 537]: / No. 28 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob Elbertsen /
wonende te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de
Kamp / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 538: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 538]: / No. 29 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Elbertsen / wonende
te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de Kamp / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 539: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 539]: / No. 30 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Jacobsen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Kamper / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de Komparant
heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 540: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 540]: / No. 31 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de
Sandschulp. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 541: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 541]: / No. 32 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de
Sandschulp / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 542: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 542]: / No. 33 / Op heden den Twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Peter Jacobsen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van Domseler / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 543: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 543]: / No. 34 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Jacobsen / wonende
te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van Santen / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
hebbende ons de Komparant Verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 544: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 544]: / No. 35 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Hendriksen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Klok / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 107

– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 545: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 545]: / No. 36 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Hendriksen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Klok / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 546: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 546]: / No. 37 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Brandsen /
wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de
Weerd. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 547: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 547]: / No. 38 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Brandsen /
wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de
Weerd. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 548: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 548]: / No. 39 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Egbertsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van den Berg
/ En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
de Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 108

– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 549: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 549]: / No. 40 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Teunis Gysbertsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Bos / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 550: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 550]: / No. 41 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Stevensen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Bos / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons Verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 551: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 551]: / No. 42 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede [met potlood toegevoegd:
Gelderland] verschenen Jan Lammertsen [met potlood toegevoegd: geb Bennekom +- 1770] /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de Steeg /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 552: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 552]: / No. 43 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Hendriksen /
wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Dekker
/ En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 553: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 553]: / No. 44 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Klaas Jansen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van den Brink / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaart van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 554: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 554]: / No. 45 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Barruw Hendriksen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van van Kreel / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 555: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 555]: / No. 46 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Besselsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van
Steenbergen. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft ons verklaart van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 556: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 556]: / No. 47 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Gerritz
[toegevoegd: veldwachter] / wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor
geslachtsnaam den naam van Gerritz / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den
comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de
woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen
geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 557: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 557]: / No. 48 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Brandsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Brandsen / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 558: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 558]: / No. 49 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Weduwe Jan Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Willemsen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft ons verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 559: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 559]: / No. 50 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Sander Koendersen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Koendersen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 560: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 560]: / No. 51 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Jansen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Jansen / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 561: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 561]: / No. 52 / Op heden den twintigste April
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Rik Melissen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Melissen / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 562: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 562]: / No. 53 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Barruw Arissen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Haversteeg /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / De
Komparant heeft ons verklaart niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 563: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 563]: / No. 54 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik Gysbertsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Hendriks / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 564: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 564]: / No. 55 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Melissen /
Buurtschap Doesburg / wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den
naam van Melissen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in
duplo onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam
van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 311-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 565: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 565]: / No. 56 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Melissen /
Buurtschap Veldhuizen / wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den
naam van Melissen. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in
duplo onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam
van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 311-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
20-4-1826 nr. 566: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 566]: / No. 57 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik Jansen /
Buurtschap Wekerom / wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den
naam van Jansen. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 567: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 567]: / No. 58 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Lammert Aalberts, /
Bouwman wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Aalberts / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / De Komparant heeft ons verklaart van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 568: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 568]: / No. 59 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Maas Hendriks /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Hendriks / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 569: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 569]: / No. 60 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Koendersen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Koendersen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 570: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 570]: / No. 61 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Cornelis Melissen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Melissen / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 571: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 571]: / No. 62 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Teunis Koendersen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Koendersen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 572: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 572]: / No. 63 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Evert Koendersen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Koendersen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 573: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 573]: / No. 64 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Teunissen /
wonende te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van den
Bylaard / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / De Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 574: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 574]: / No. 65 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Peter Dirksen / wonende
te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van de Schuur / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / De
Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 575: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 575]: / No. 66 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Tys Jannessen [<Jansen] /
wonende te Otterlo [<Ede] / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Mulder / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 576: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 576]: / No. 67 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jannes Teunissen /
wonende te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Teunissen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 577: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 577]: / No. 68 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Teunis Evertsen /
wonende te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van den
Brink / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 578: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 578]: / No. 69 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gysbert Hendriksen /
wonende te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Ruimerman
/ En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
de Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 579: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 579]: / No. 70 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Wyn Jacobsen / wonende
te otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Jacobs / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 580: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 580]: / No. 71 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Teunis [#Klaassen]
Gerritsen / wonende te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam
van Klaassen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 581: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 581]: / No. 72 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik Melissen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Melissen / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 582: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 582]: / No. 73 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Aalt Woutersen /
wonende te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van den
Buser / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / De Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 583: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 583]: / No. 74 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob Riksen / wonende
te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van den Broek /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 584: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 584]: / No. 75 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Roelof Teunissen /
wonende te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Bloemendaal / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 585: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 585]: / No. 76 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Aalbert Maassen /
wonende te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Dekker /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 586: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 586]: / No. 77 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Harmen Maassen /
wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Maassen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 587: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 587]: / No. 78 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Johannes Gerritsen /
wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Gerritsen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 588: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 588]: / No. 79 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik aalbers /
wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Wykniet. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 589: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 589]: / No. 80 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Steven Jansen / wonende
te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Jansen / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 590: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 590]: / No. 81 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob Evertsen / wonende
te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van ’t oosten / En
is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / Van ’t
oosten heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt
met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 591: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 591]: / No. 82 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Peter Jansen / wonende te
Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van van Duisen. / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de
Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 592: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 592]: / No. 83 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob Hendriksen /
wonende te Lunteren / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van van den
Brink / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft verklaart niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 593: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 593]: / No. 84 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Toon Toonen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Toonen / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 594: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 594]: / No. 85 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Toonen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Toonen / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins //
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van”
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 595: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 595]: / No. 86 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Aart Aartsen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Top / En is hiervan deze
verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.:
De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 596: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 596]: / No. 87 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Gerrit Joosten /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Joosten / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 597: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 597]: / No. 88 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Breunis Frederiks /
wonende te Otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Van Deelen
/ En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 598: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 598]: / No. 89 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Hendriks, /
schoenmaker wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Hendriks / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 599: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 599]: / No. 90 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob Breunissen
Franken / wonende te otterlo / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Franken / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 600: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 600]: / No. 91. / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Willemsen /
wonende te Bennekom / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Hendriks. / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / de Komparant heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De
voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 601: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 601]: / No. 92 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Wouter Jansen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Jansen / En is hiervan
deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de Komparant
heeft verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de
woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen
geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 602: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 602]: / No. 93 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jan Jansen / wonende te
Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Jansen / En is hiervan deze
verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / hebbende ons de
Komparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt
met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de
aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 603: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 603]: / No. 94 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gerrit Willemsen,
Landbouwer wonende te Ede en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Willemsen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 604: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 604]: / No. 95 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Gijsbert Willemsen,
Landbouwer wonende te Ede en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Willemsen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 605: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 605]: / No. 96 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Aart Otten / Landbouwer
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Otten / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 606: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 606]: / No. 97 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Robbert Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Willemsen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 607: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 607]: / No. 98 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Dirk Hendriks / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Hendriks. / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 608: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 608]: / No. 99 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob [#Willemsen]
Cobussen [Doorhaling en in plaats stelling van Cobussen goedgekeurd] / wonende te Ede / en
heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Willemsen / En is hiervan deze
verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.:
De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 609: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 609]: / No. 100 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Hendrik Aartsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Top. / En is
hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 610: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 610]: / No. 101 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Jacob Aartsen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Top / En is hiervan deze
verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.:
De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 611: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 611]: / No. 102 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Berend Willemsen, /
schoenmaker wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van
Willemsen / En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo
onderteekend. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”,
zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 612: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 612]: / No. 103 / Op heden den Zevende Mei
achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Aris Willemsen /
wonende te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Willemsen /
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. /
H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord
“van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
7-5-1826 nr. 613: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 7-5-1826 [volgnummer met potlood: 613 (de laatste akte van deze reeks
inschrijvingen betreffende de gemeente Ede, beginnend met volgnr. 510, en tevens de allerlaatste
akte in dit gecombineerd register)]: / No. 104 / Op heden den Zevende Mei achttien honderd Zes en
twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Willemsen, / Karreman wonende te Ede / en heeft
verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Willemsen / En is hiervan deze
verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / H.T. Prins // Aldus dit
Register gesloten den achtsten mei 1826 door ons ondergetekende, Burgemeester van Ede / H.T.
Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst van de akte eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit
woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam. Het ingebonden
register bevat de volgende (met potlood genummerde) akten: 1-106 = gemeente Ede; 107-229 =
gemeente Bennekom; 230-436 = gemeente Lunteren; 437-509 = gemeente Otterlo; 510-613 =
gemeente Ede]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
2-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 2-1-1838 No 1. / Op heden den Tweden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Hendrikus de Kruif oud acht en twintig Jaren dagloner wonende te Ede en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat Zyne Huis
vrouw Wijmpje veldhuisen, oud Zeven en Twintig Jaren, Ten Zyne huize te Ede, op den Eersten
Januarij Deezes Jaars des morgens Ten vijf U”ren is bevallen van Een Kind van het vrouwelijk
geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Jannigje. / Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend hebbende den Comparant
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-32007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
2-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 2-1-1838 No 2 / Op heden den Tweden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Govert George Snellen oud vier en dertig Jaren bierbrouwer wonende te Ede en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en Veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat, Zijne
Huisvrouw Johanna Messchaert, oud vier en dertig Jaren, Ten Zijne huize te Ede, op den Eersten
Januarij dezes Jaars des morgens voor een Uur is bevallen van Een Kind van het mannelyk geslacht
aan welke hij de voornaam geeft van [#Theodoor] [de doorhaling der naam Theodoor en de daar
voor in Plaats Stelling van Nicolaas Messchaert op de Kand Goedgekeurd]. / Waarvan wy deze acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is
geteekend / G G Snellen / J W Goedhart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
5-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 5-1-1838 No 3 / Op heden den vyfden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Lutherus van Omme oud Zes en dertig Jaren Koopman wonende te Ede en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goedhart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud eenen Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat Zyne
Huisvrouw Geertrui van der Craats, oud Zeven en Twintig Jaren, Ten Zijne huize te Ede, op den
vierden Januarij Deezes Jaars des Namiddags Ten Twee Uren is bevallen van Een Kind van het
vrouwelijk Geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Tonia. / Waarvan wy deze acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is geteekend /
L V Omme / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
8-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 8-1-1838 No 4 / Op heden den achtsten Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Peter Verwaaijen oud acht en dertig Jaren Molenaar wonende te bennekom en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en vertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud eenen Zeventig Jaren ambts bode wonende beide te Ede, dat Zijne
Huisvrouw Henderina Everdina Veggelers, oud een en dertig Jaren, ten Zyne huize te bennekom, op
den Zevenden Januarij Deezes Jaars des morgens Ten drie Uren is bevallen van Een Kind van het
Vrouwelyk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Christina. / Waarvan wy deze acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is geteekend /
P verwaayen / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
11-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 11-1-1838 No 5. / Op heden den Elfden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Derk Roseboom oud Twee en twintig Jaren, arbeider wonende te bennekom en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat, Zyne
Huisvrouw Barta Kelderman, oud drie en Twintig Jaren, Ten Zyne huize te bennekom, op Den
Tienden Januarij Deezes Jaars des morgens Ten Twee Uren is bevallen van Een Kind van het
mannelyk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Anthonie / Waarvan wy deze acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend hebbende den
Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-72003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 12-1-1838 No 6 / Op heden den Twaalfden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Johannes de Ruiter oud dertig Jaren dagloner wonende te Gelders veenendaal
en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren ambts bode wonende beide te Ede dat Zijne
Huisvrouw Maria barta Franken, oud twee en Dertig Jaren, Ten Zijne huize te gelders veenendaal,
op Den Elfden Januarij Deezes Jaars des morgens Ten Twee Uren is bevallen van Een Kind van het
mannelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Teunis. / Waarvan wy deze acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend hebbende den
Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-72003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 12-1-1838 No 7. / Op heden den Twaalfden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Jan Welgraven oud drie en veertig Jaren dagloner wonende te Otterlo en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en Veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren ambts bode wonende beide te Ede dat, Zyne
Huisvrouw Melisje van Voorst, oud veertig Jaren, Ten Zyne huize te Otterlo, op Den Elfden
Januarij Deezes Jaars des middags Ten Twaalf Uren is bevallen van Een Kind van het vrouwelyk
Geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Marta. / Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend hebbende den Comparant
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-32007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
12-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 12-1-1838 No 8 / Op heden den Twaalfden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Hendrik van Veenschoten oud vyf en veertig Jaren landbouwer wonende te Ede
en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat Zijne
Huisvrouw Heintje bos, oud Zeven en Twintig Jaren Ten Zyne huize te Ede op den Elfden Januarij
Deezes Jaars, des morgens Ten Twee Uren is bevallen van Een Kind van het vrouwelijk geslacht
aan welke hij de voornaam geeft van Jantje / Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend hebbende den Comparant verklaard
niet te Kunnen Schrijven. / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
15-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 15-1-1838 No 9. / Op heden den vyftienden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Jacob van Manen oud vier en veertig Jaren landbouwer wonende te Lunteren en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat, Zyne
Huisvrouw Willempje Hooiers, oud Zes en dertig Jaren, Ten Zyne huize te lunteren, op den
veertienden Januarij Deezes Jaars des Snagts Ten Twaalf Uren is bevallen van Een Kind van het
vrouwelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Evertje / Waarvan wy deze acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door Den Comparant de getuigen en ons burgemeester is geteekend /
J V Manen / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
15-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 15-1-1838 No 10 / Op heden den vijftienden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Aard Lam oud drie en dertig Jaren arbeider wonende te Ede en verklaarde in
tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en Anthonij van de
Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat, Zijne Huisvrouw Jannetje
Otten, oud vier en dertig Jaren Ten Zijne huize te Ede op den veertienden Januarij Deezes Jaars des
avonds Ten Elf Uren is bevallen van Een Kind van het mannelijk Geslacht aan welke hij de
voornaam geeft van Willem. / Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
den Comparant de getuigen en ons burgemeester is geteekend / A Lam / J W Goethart / AVDCraats
/ H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
18-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 18-1-1838 No 11. / Op heden den achttienden Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Wouter van Heerd oud Twee en veertig Jaren landbouwer wonende te lunteren
en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat Zyne Huis
vrouw Stijntje van Beek, oud dertig Jaren, Ten Zijne huize te lunteren, op den Zeventienden
Januarij Deezes Jaars des middags Ten Twaalf U”ren is bevallen van Een Kind van het vrouwelijk
geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Jantje. / Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is geteekend / w: van Heerd
/ J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
19-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 19-1-1838 No 12 / Op heden den Negentienden
January Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Hendrik Jacobs van Voorts oud Zes en Vijftig Jaren, landbouwer
wonende te Ede en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig
Jaren, Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide
te Ede dat, Zijne Huisvrouw Evertje van Roekel, oud vijf en veertig Jaren Ten Zijne huize te Ede,
op den achttienden Januarij Deezes Jaars des avonds Ten acht Uren is bevallen van Een Kind van
het mannelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Johannes. / Waarvan wy deze acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is
geteekend / H j v voorts / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
22-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 22-1-1838 No 13 / Op heden den Twee en Twintigsten
Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Teunis Teunissen oud vier en veertig Jaren, arbeider wonende Te
Otterlo en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren,
Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede
dat Zyne Huisvrouw Cornelia Ruiters, oud vier en veertig Jaren, Ten Zijne huize te Otterlo, op den
een en Twintigsten Januarij Deezes Jaars, des Namiddags Ten vier uren is bevallen van Een Kind
van het mannelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van, Jan, Gerrit. / Waarvan wy deze
acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend,
hebbende den Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / J W Goethart / AVDCraats / H T
Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
24-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 24-1-1838 No 14 / Op heden den vier en Twintigsten
Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Geurt van Kampen oud drie en veertig Jaren, landbouwer wonende te
bennekom en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren,
Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede
dat, Zijne Huisvrouw Woutertje Jacobs, oud Zes en Twintig Jaren, Ten Zijne huize te bennekom op
den drie en Twintigsten Januarij Deezes Jaars, des Namiddags Ten drie Uren is bevallen van Een
Kind van het mannelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van, Jan / Waarvan wy deze acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door Den Comparant de getuigen en ons burgemeester is
geteekend / G V Kampen / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
25-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 25-1-1838 No 15 / Op heden den Vijf en Twintigsten
Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Berend Dibbink oud acht en Twintig Jaren, Dagloner wonende te Ede
en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat Zyne Huis
vrouw Trijntje Harmsen, oud Negen en Twintig Jaren Ten Zijne huize te Ede, op den vier en
Twintigsten Januarij Deezes Jaars, des middags Ten Twaalf U”ren is bevallen van Een Kind van het
vrouwelyk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Grietje. / Waarvan wy deze acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is geteekend /
B Dibbink / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
25-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 25-1-1838 No 16 / Op heden den vijf en Twintigsten
Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Hendrik van de Pospoort oud acht en dertig Jaren, landbouwer
wonende te Otterlo en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig
Jaren, Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide
te Ede dat Zyne Huisvrouw Johanna Kleinpaste, oud Zes en dertig Jaren Ten Zijne huize te Otterlo,
op den vier en Twintigsten Januarij Deezes Jaars des morgens Ten drie U”ren is bevallen van Een
Kind van het Vrouwelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van, Beertje / Waarvan wy deze
acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Den Comparant de getuigen en ons burgemeester is
geteekend / H V D Bospoort / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007
tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
25-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 25-1-1838 No 17. / Op heden den vyf en twintigsten
Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Evert van Rennes oud een en veertig Jaren, broodbakker wonende te
bennekom en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren,
Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede
dat, Zijne Huisvrouw Maartje Otten, oud Zeven en dertig Jaren, Ten Zijne huize te bennekom, op
den drie en Twintigsten Januarij Deezes Jaars des avonds Ten Negen U”ren is bevallen van Een
Kind van het mannelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van, Jacob. / Waarvan wy deze
acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is
geteekend / E v Rennes / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
29-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 29-1-1838 No 18 / Op heden den Negen en
Twintigsten Janüarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde
voor ons, Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlyken Staat / Jan van Westeneng oud vijf en veertig Jaren, landbouwer
wonende Te Otterlo en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en
Veertig Jaren, Koopman en anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren ambts bode wonende
beide te Ede dat, Zijne Huisvrouw Mientje Mulders, oud vijf en dertig Jaren, Ten Zyne huize te
Otterlo, op den Zeven en Twintigsten Januarij Deezes Jaars, des morgens Ten Zeven U”ren is
bevallen van Een Kind van het vrouwelijk geslacht aan welke hij de voornaam geeft van, Heintje /
Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester
is geteekend hebbende Den Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / J W Goethart /
AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
29-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 29-1-1838 No 19. / Op heden den Negen en
Twintigsten Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde
voor ons, Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlyken Staat / Derk Bongers oud Zes en Twintig Jaren Dagloner wonende
te Randwyk en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren,
Koopman en Anthonij van de Craats, oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede
dat, Zyne Huisvrouw Anna Ten Bosch, oud Zes en Twintig Jaren, Ten Huizen Willem Ten Bosch
bode te bennekom, op den Acht en Twintigsten Januarij Deezes Jaars des morgens Ten Tien Uren is
bevallen van Een Kind van het Vrouwelijk Geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Rijntje. /
Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en
ons burgemeester is geteekend / D Bongerts / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-72003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
29-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 29-1-1838 No 20 / Op heden den Negen en twintigsten
Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Cornelis van Doorn oud Negen en Twintig Jaren Dagloner wonende te
Geldersch veenendaal en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en
veertig Jaren, Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende
beide te Ede dat, Zyne Huisvrouw Jannetje Gerritsen, oud acht en Twintig Jaren, Ten Zijne huize te
Gelders Veenendaal, op den acht En Twintigsten Januarij Deezes Jaars, des morgens Ten Zes U”re
is bevallen van Een Kind van het Vrouwelyk Geslacht aan welke hij de voornaam geeft van Klasina
/ Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons
burgemeester is geteekend, hebbende den Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / J W
Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
29-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 29-1-1838 No 21 / Op heden den Negen entwintigsten
Januarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten tien Uren, Compareerde voor ons,
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlyken Staat / Jan de Ruiter oud een en veertig Jaren, WolKammer wonende te
Gelders veenendaa[l] en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en
veertig Jaren, Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende
beide te Ede, dat, Zijne Huisvrouw Elizabeth van Amerongen, oud acht en dertig Jaren, Ten Zijne
huize te gelders veenendaal, op den Zeven en Twintigsten Januarij Deezes Jaars, des morgens Ten
vijf U”re is bevallen van Een Kind van het vrouwelyk geslacht aan welke hij de voornaam geeft
van, Hendrikje / Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Den Comparant
de getuigen en ons burgemeester is geteekend / J De Ruiter / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins
// [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
30-1-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 30-1-1838 No 22 / Op heden den dertigsten Januarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Jacob van Essen oud acht en Dertig Jaren, landbouwer wonende te lunteren en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren Koopman en
Anthonij Van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat, Zyne
Huis vrouw Evertje van de loenhorst, oud Negen en dertig Jaren, Ten Zyne huize te lunteren, op den
Negen en Twintigsten Januarij Deezes Jaars, des morgens Ten Negen Ure is bevallen van Een Kind
van het mannelijk Geslacht aan welke hy de voornaamen geeft van Teunis, Kors. / Waarvan wy
deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend
hebbende den Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J W Goethart / AVDCraats / H T
Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
1-2-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 1-2-1838 No 23 / Op heden den Eersten Februarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons, Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Gysbert Brouwer oud Zeven en Dertig Jaren, landbouwer wonende te Ede en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat, Zijne
Huisvrouw Johanna Schimmel, oud acht en Twintig Jaren, Ten Zijne huize te Ede, op den een en
dertigsten Januarij Deezes Jaars des morgens Ten Vijf Uren is bevallen van Een Kind van het
vrouwelijk geslacht aan welke hy de voornaam geeft van, Woutertje / Waarvan wy deze acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door Den Comparant de getuigen en ons burgemeester is
geteekend / G brouwer / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
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– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
2-2-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 2-2-1838 No [met potlood ingevuld: 24] / Op heden den
Tweden Februarij Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde
voor ons, Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlyken Staat / Pieter van Veldhuisen oud veertig Jaren Dagloner wonende
te Ede en verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren,
Koopman en Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede
dat, Zyne Huis vrouw Neeltje Nap, oud acht en dertig Jaren Ten Zijne huize te Ede op den Eersten
February Deezes Jaars des morgens Ten drie Uren is bevallen van Een Kind van het mannelijk
geslacht aan welke hij de voornaam geeft van, Hendrik / Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de getuigen en ons burgemeester is geteekend hebbende den Comparant
verklaard niet te Kunnen Schrijven / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-32007 tB]
– Hermanus Theodorus (Hermanus Theodorus) Prins:
2-2-1838: Geboortenregister gemeente Ede, 2-2-1838 No 25. / Op heden den Tweden Februarij
Achttienhonderd acht & dertig des voormiddags ten Tien Uren, Compareerde voor ons: Hermanus
Theodorus Prins, Burgemeester der Gemeente Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlyken Staat / Gerrit van Eden oud veertig Jaren Grutter wonende te Gelders veenendaal en
verklaarde in tegenwoordigheid van Jan Willem Goethart oud Zes en veertig Jaren, Koopman en
Anthonij van de Craats oud een en Zeventig Jaren Ambts bode wonende beide te Ede dat, Zyne
Huisvrouw Evertje van Zanten, oud acht en dertig Jaren, Ten Zyne huize te Gelders veenendaal, op
den Eersten Februarij Deezes Jaars des Namiddags Ten Twee Uren is bevallen van Een Kind van
het mannelyk geslacht aan welke hy de voornaam geeft van, Cornelis / Waarvan wy deze acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons burgemeester is
geteekend / GV.Eden / J W Goethart / AVDCraats / H T Prins // [cc 15-7-2003/25-3-2007 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jacobus (Jacobus) Prins:
19-5-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 19-5-1820 No. 143. / Op heden den negentiende
Mei agttien honderd en twintig, des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Roeland
Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat Joseph Knoops oud drie en Zestig Jaren, olyslagersKnecht en Jan Derksen oud
twee en Zeventig Jaren, Leydekker wonende beide by de Varkenstraat / welke ons hebben
verklaard, dat Hendrik Prins fuselier by het 3e Bat: der 7e Afd. Nat. Infanterie, Zoon van Jacobus
en Hendrika Egberts, den achttiende dezer des namiddags om twee uren ten huise van eerste
comparant in den ouderdom van acht en twintig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door eerste comparant benevens Ons is getekend hebbende
tweede comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / J Cnoops / R J Bouricius // [cc 21-82000/14-2-2006 tB]
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– Johanna (Jenneke) Prins:
23-2-1774: RBS 576.2 (lidmatenboek N.H. kerk Bennekom 1772-1860): [onder: “Namen der
Ledematen, die met den aanvang van het Jaar 1772 te Bennekum gevonden wierden”] / In het Dorp
/ [volgnummer:] 20 / Aang~: [= aangenomen] Paschen 1770 / Jenneke Prins / vertr~: [=
vertrokken] met Attest~: naa Veenendaal 23 Febr: 1774 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Prins:
27-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-1-1825 No. 16. / Op heden den Zeven en
twintigste Januarij des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn
voor Ons Dirk Brouwer, Assessor, Waarnemende de Functien van Schout des Ambts Ede Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jacob van Silfhout oud Zes en
veertig jaren, van beroep Kastelein en Hendrik Branderhorst oud vijf en dertig jaren, van beroep
arbeider beide wonende te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den Zes en Twintigste
Januarij dezes jaars, des nademiddags ten Twee uren, Anna Prins, gebooren en laastelyk
woonachtig te bennekom, Dochter van Hermanus Theodorus Prins, en van Maria Gerharda Dibbetz,
Zijne êhevrouw, beide mede aldaar woonende in den ouderdom van ruim een Maand ten [zijnen>]
Haren huize No 73 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Assessor is geteekend, hebbende de
tweede verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J: Van Silfhout / D: Brouwer. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Prinsen:
2-12-1927 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Prinsen.
– (0) Kaartnummer: 5619
– (1) Regel- of volgnr.: 9 (van 9 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Prinsen
– (3) Voornamen: Johanna
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 2-12-1927
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O. [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: – (10) Kerkgenootschap: NH
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: – (14) Woonplaats: Wals 6
– (15) Inschrijvingsdatum: – (16) Afkomstig van: – (17) Uitschrijvingsdatum: – (18) Vertrokken naar: – (19) Overleden op: – (20/21) Aanmerkingen: DSK 2580 // [cc (webfoto) 16-9-2012/24-10-2012 tB]
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– Johanna (?) (Jo) Prinsen:
28-2-1995 (overlijdensadvertentie): “Rust nu maar uit / je hebt je strijd gestreden. / Je hebt het met
veel moed gedaan. / Wie kan begrijpen wat je hebt geleden / en wie kan voelen wat je hebt
doorstaan.” / Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat na een moedig en geduldig gedragen ziekte van ons is heengegaan, onze inniggeliefde vrouw,
moeder en oma Antjen Prinsen-Luemes / echtgenote van Henk Prinsen / op de leeftijd van 71 jaar. /
Zij was een voorbeeld voor ons allen. / De Heurne: J.H. Prinsen / De Heurne: Hans en Sina [en]
Brenda, Jurian, Nienke / Almere: Thea en Dick [en] Wilco / Beuningen: Marian en Christiaan [en]
Barbara, Valentijn, Roos / 7095 AW De Heurne, 28 februari 1995 / D.H. Keuperweg 18a / Moeder
is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van haar te nemen op vrijdag 3
maart van 19.00 uur tot 20.00 uur. / De herdenkingsdienst vindt plaats op zaterdag 4 maart om
11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Dinxperlo. / Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. /
De teraardebestelling zal voorafgaande aan de dienst plaatsvinden in familiekring. / Liever geen
bloemen. / Zij die onverhoopt geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als
zodanig te beschouwen. // [hieronder:] Na een liefdevol leven en veel zorgen is van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster Antjen Prinsen-Luemes / Silvolde: Gerhard Prinsen [en] Hannie PrinsenVriezen / Eefde: Gerda Menkveld-Prinsen [en] Wolter Menkveld / Silvolde: Jo Vriezen-Prinsen
[en] Wim Vriezen / We wensen Henk en kinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. / 28 februari
1995 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Aleida (Johanna Aleida) Prinsen:
9-5-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 9-5-1867 No 36: Heden den Negenden Mei
achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus van
Boyel, Klompenmaker oud drie en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in de Heurne
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne huisvrouw
Johanna Aleida Prinsen, Zonder beroep alhier wonende op Woensdag den Achtsten der maand
Mei dezes jaars, des avonds ten Acht uren, in zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hy verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Johannes Wilhelmus / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Engelbert Ruesink, Kleermaker, oud Zes
en Vijftig jaren, en van Lodewijk Prinsen, arbeider oud drie en Vijftig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den
eersten getuige, verklarende de Comparant en de laatste getuige hunnen naam niet te Kunnen
teekenen, omdat zij geen Schryven hebben geleerd // E Ruesink / Ebeling // [cc (webfoto) 11-32010/18-2-2011 tB]
– Johanna Frederica (Johanna Frederika) Prinsen:
23-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-2-1878 No 32. / Heden den drie en
twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Hermanus Arnoldus Prinsen van beroep
Arbeider oud Zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat
Antoinetta Wilhelmina Veerbeek, Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Vrydag den twee en
twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, des nachts ten Elf uren, ten
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 135

huize van hem Comparant op den Pol Wijk D No. 94 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Frederika /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik te Poel
van beroep Arbeider oud drie en Vyftig jaren, en Hendrik Segers van beroep Arbeider oud vyf 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 eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard, niet
te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. / H H A prinsen / H Te Poel / VDLaar. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna Frederica (Ja Fa) Prinsen:
29-7-1947 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed zacht en kalm mijn geliefde Man
H.J. Heinig in de ouderdom van 77 jaar. / Uit aller naam: Ja Fa Heinig-Prinsen / Aalten, 29 Juli
1947. / Heurne 1 / De begrafenis zal plaats hebben op Vrijdag 1 Augustus a.s. Vertrek van het
Sterfhuis 2 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Frederica (Johanna Frederika) Prinsen:
17-1-1950 (rouwbrief): Heden werd van ons weggenomen onze geliefde Nicht en Huisgenote
Johanna Frederika Prinsen / Wed. van H.[J.] Heinig / in de ouderdom van ruim 80 jaar. /
Welzalig Hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht. / A.J. Tieltjes, Echtgenote en
Kinderen / Aalten, 17 Januari 1950 / “Roelofshuis” IJzerlo 103 / De begrafenis zal plaats hebben op
Vrijdag 20 Januari a.s. / Vertrek van het sterfhuis 12.30 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruyd) Prins:
28-10-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 28-10-1816 No 36 / Heden den achten
twintigsten der maand October eenduizend achthonderd en zestien, des agtermiddags om Zes uren,
zijn voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Garrit Jan van Beulingen oud
acht en Veertig jaren, Bakker – en Jan Engelbart Rutgers oud Dertig jaren Kleermaker beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten der maand
October des jaars 1816 des Voor de middags ten Zeven uren, in het huis No. 1 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig jaren is overleden Johanna Geertruyd Prins
Gebooren in de Gemeente Aalten Zonder bedrijf weduwe van wijlen Hendrik Jan Becking Dochter
van Wijlen Jan Prins en Garritjen Arentsen / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / G J Van Beulingen / J E
Rutgers / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Gesina (Johanna Gesina) Prins:
1-4-1773 (AHA-volgnr. 1773/2): RBS 4.3 (lidmaten N.H. kerk Aalten): 1773 / [onder het kopje:
“den 1 April Zijn tot Leedematen Aangenomen / In Aalten”]: / Johanna Gesina Prins // [cc 19821999 tB]
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– Johanna Gesina (Johanna Gezina) Prins:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 439): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw-Archief
gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Hogerstraat
– Huisnummer: A 91
– Aantal personen: 7 [dit is nr. 2]
– Naam: Johanna Gezina Prins
– Leeftijd: 32 jaar
– Geboorteplaats: Aalten
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 22-8-2003/28-9-2003 tB]
– Johanna Gesina (Johanna Gezina) Prins:
15-3-1832: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 15-3-1832 No 18 / Heden den Vyftienden der
maand Maart één duizend acht honderd twee en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is voor
ons Folkert Rypperda Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen de vroedvrouw Johanna Gezina Prins huisvrouw van Jacob
Bremer oud vyf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te
maken acte van geboorte van een dochter welke Adriana Wilhelmina van de Laar oud eenen twintig
jaren, op Woensdag den Veertienden der maand Maart dezes jaars, des nachts ten een uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke [hij, veranderd in:] Zij verklaard heeft de voornaam te willen
geven van Adriana. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Jan
Assink van beroep Doodgraver oud Zes en Veertig jaren, en van Hendrik de Visser van beroep
barbier oud drie en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, door ons zijn getekend met de Comparante en de
getuigen. / j g bremer geb: Prins / D J. Assink / H de visser / F: Rijpperda // [aantekening overdwars
in de marge:] By acte van huwelyksvoltrekking dd 26 October 1835 voor den Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Stad Doesborgh gepasseerd hebben George Wolff en
Adriana Wilhelmina van de Laar het kind in de tegenstaande acte van geboorte Sub No 18 vermeld
voor het hunne erkend en gewettigd. / De Wethouder Voornoemd / F: Rijpperda. // [cc 1982-1999
tB]
– Johanna Gesina (Johanna Gezina) Prins:
2-5-1832: Overlijdensregister gemeente Doesborgh, 2-5-1832 No 35 / Heden den Tweden der
maand Mei één duizend acht honderd twee en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn voor
ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen de vroedvrouw Johanna Gezina Prins oud vyf en dertig jaren,
huisvrouw van Jacob Bremer en Engelbart Wint oud twee en vyftig jaren, van beroep kleermaker
beiden in deze gemeente woonachtig / dewelke ons hebben [#verklaard, dat op den ... der maand ...
des jaars achttien honderd twee en dertig, des ... ten ... uren, in het huis, Wijk ... No. ... binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden] vertoond een levenloos eerstgeboren kind van het
vrouwelyk geslacht waarvan Theodora Iting [er lijkt te staan: Jting] ongehuwd oud twee en twintig
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Jaren op den eersten dezer lopende maand Mei des morgens ten half vyf uur in het huis Wyk A N o
87 in de Hogestraat binnen deze gemeente is bevallen / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met de beide
Comparanten / J G bremer ge:b Prins (!) / E Wint / F: Rijpperda // [cc 26-1-2001/9-6-2002 tB]
– Johannes (Jan) Prins:
28-10-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 28-10-1816 No 36 / Heden den achten
twintigsten der maand October eenduizend achthonderd en zestien, des agtermiddags om Zes uren,
zijn voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Garrit Jan van Beulingen oud
acht en Veertig jaren, Bakker – en Jan Engelbart Rutgers oud Dertig jaren Kleermaker beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten der maand
October des jaars 1816 des Voor de middags ten Zeven uren, in het huis No. 1 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig jaren is overleden Johanna Geertruyd Prins
Gebooren in de Gemeente Aalten Zonder bedrijf weduwe van wijlen Hendrik Jan Becking Dochter
van Wijlen Jan Prins en Garritjen Arentsen / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / G J Van Beulingen / J E
Rutgers / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Prins:
4-5-1818: Overlijdensregister gemeente Voorst, 4-5-1818 No. 55 / Heden den vierden der maand
Mei een duizend acht honderd en achttien, des voormiddags om elf uren, zijn voor ons Mr Philip
Pelgrim Everts Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Voorst, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Prins oud twee en zeventig jaren, bouwman / en Harmen Tijmens
oud vijf en dertig jaren, klompenmaker / beide in het Kerspel Terwolde woonachtig, / dewelke ons
hebben verklaard, dat op den vierden der maand Mei des jaars achttien honderd en achttien, des
morgens ten half acht uren, in het huis No. [niet ingevuld] letter C. te Terwolde in den ouderdom
van zeven jaren jaren is overleden Marten Jansen, zoon van Gerrit Jansen en Gerritjen Overkamp /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons is
onderteekend en de declaranten / Jan Prins / P.P.Everts // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (?) (Johan) Prinsen:
21-7-1959 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder Berendina Hendrika Hane / weduwe van J.H. Prinsen / op de
leeftijd van ruim 83 jaren. / B.W. Prinsen / G.H. Prinsen / B.J.H. Prinsen-Wisselink / W.B. Prinsen
/ Johan en Rinus / Aalten, 21 juli 1959. / Prinsenstraat 41 / De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 24 juli 1959, op de begraafplaats “Berkenhove”. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden
in gebouw “Patrimonium”, welke om 2 uur begint, en waarbij u beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
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– Johannes Antonius (Johannes Antonius) Prinsen:
5-10-1914: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 5-10-1914 No 65. / Heden den vijfden October
negentien honderd-veertien, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Antonius Prinsen oud vier en dertig jaren,
van beroep fabrieksarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote,
Johanna Geertruida Veerbeek, zonder beroep, wonende in deze Gemeente op den derden October
dezes jaars, des namiddags ten tien ure, ten huize van hem aangever in de wijk C, de Heurne
nummer vijf binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Geertruida Johanna / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Fredrik Schuurman, oud vier en veertig jaren, van beroep kleermaker, en
Theodorus Schuurman oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johannis Hendrik) Prins:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 2140): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Aan ’t Kerkhof
– Huisnummer: C 461
– Aantal personen: 10 + 8 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 13]
– Naam: Johannis Hendrik Prins
– Leeftijd: 15 jaar
– Geboorteplaats: Amsterdam
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Kostleerling
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: Woonplaats der Ouders[] Brummen // [cc 17-10-2003/7-1-2004 tB]
– Johannes Hendricus (?) (J.H.) Prinsen:
21-7-1959 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder Berendina Hendrika Hane / weduwe van J.H. Prinsen / op de
leeftijd van ruim 83 jaren. / B.W. Prinsen / G.H. Prinsen / B.J.H. Prinsen-Wisselink / W.B. Prinsen /
Johan en Rinus / Aalten, 21 juli 1959. / Prinsenstraat 41 / De teraardebestelling zal plaats hebben op
vrijdag 24 juli 1959, op de begraafplaats “Berkenhove”. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in
gebouw “Patrimonium”, welke om 2 uur begint, en waarbij u beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (?) (Henk) Prinsen:
28-2-1995 (overlijdensadvertentie): “Rust nu maar uit / je hebt je strijd gestreden. / Je hebt het met
veel moed gedaan. / Wie kan begrijpen wat je hebt geleden / en wie kan voelen wat je hebt
doorstaan.” / Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat na een moedig en geduldig gedragen ziekte van ons is heengegaan, onze inniggeliefde vrouw,
moeder en oma Antjen Prinsen-Luemes / echtgenote van Henk Prinsen / op de leeftijd van 71 jaar.
/ Zij was een voorbeeld voor ons allen. / De Heurne: J.H. Prinsen / De Heurne: Hans en Sina [en]
Brenda, Jurian, Nienke / Almere: Thea en Dick [en] Wilco / Beuningen: Marian en Christiaan [en]
Barbara, Valentijn, Roos / 7095 AW De Heurne, 28 februari 1995 / D.H. Keuperweg 18a / Moeder
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is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van haar te nemen op vrijdag 3
maart van 19.00 uur tot 20.00 uur. / De herdenkingsdienst vindt plaats op zaterdag 4 maart om
11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Dinxperlo. / Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. /
De teraardebestelling zal voorafgaande aan de dienst plaatsvinden in familiekring. / Liever geen
bloemen. / Zij die onverhoopt geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als
zodanig te beschouwen. // [hieronder:] Na een liefdevol leven en veel zorgen is van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster Antjen Prinsen-Luemes / Silvolde: Gerhard Prinsen [en] Hannie PrinsenVriezen / Eefde: Gerda Menkveld-Prinsen [en] Wolter Menkveld / Silvolde: Jo Vriezen-Prinsen
[en] Wim Vriezen / We wensen Henk en kinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. / 28
februari 1995 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Petrus (Johannis Pieter) Prins:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 2142): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Aan ’t Kerkhof
– Huisnummer: C 461
– Aantal personen: 10 + 8 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 15]
– Naam: Johannis Pieter Prins
– Leeftijd: 18 jaar
– Geboorteplaats: Amsterdam
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Kostleerling
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: Woonplaats der Ouders[] Brummen // [cc 17-10-2003/7-1-2004 tB]
– Jolanda (Jolanda) Prinsen:
18-1-1984 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Als g’in nood gezeten / Geen uitkomst ziet / Wil dan
nooit vergeten / God verlaat u niet. / Na een leven van veel strijd en zorgen is in volle vrede
ontslapen, onze lieve moeder en oma Theodora Gezina Saalmink / weduwe van Johan Gerrit
Luimes / eerder weduwe van Hendrik Lankhof / geboren 25 februari 1912. / Gendringen: Riek en
Reint Ankersmit / Jolanda [sc. Prinsen; tB] en Benny / Henk / Rene en Marga / Gendringen: Gert
en Leida Lankhof / Erik / Jeroen / 18 januari 1984 / Corr.adres: Walseweg 9, 7081 HE Gendringen /
De begrafenis zal plaats hebben op maandag 23 januari te Megchelen. Daaraan vooraf zal om 13.00
uur een rouwdienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen. / Hierbij wordt U
beleefd uitgenodigd. / Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren, voor aanvang van de
rouwdienst in bovengenoemde kerk vanaf 12.30 uur. // [cc 13-7-2009 tB]
– K...: nog geen gegevens.
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– Leonardus (Leo) Prinsen:
22-6-1924 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Prinsen.
– (0) Kaartnummer: 5619
– (1) Regel- of volgnr.: 8 (van 9 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Prinsen
– (3) Voornamen: Leo
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: zoon
– (6) Geboortedatum: 22-6-1924
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: – (10) Kerkgenootschap: NH
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: – (14) Woonplaats: Wals 6
– (15) Inschrijvingsdatum: – (16) Afkomstig van: – (17) Uitschrijvingsdatum: – (18) Vertrokken naar: – (19) Overleden op: – (20/21) Aanmerkingen: DSK 2579 // [cc (webfoto) 16-9-2012/24-10-2012 tB]
– Leonardus (Leo) Prinsen:
2-9-1959 (trouwbrief huisarchief Engelwijk): Leo Prinsen en Hendrika Gertruida Lankhof hebben
de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Woensdag 2 September a.s. om 2 uur ten
Gemeentehuize te Gendringen. / Kerkelijke inzegening des namiddags om [2.30>] 2.15 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Gendringen door de Weleerwaarde Heer Ds. Mooi. / Gendringen, Walseweg 11
/ Megchelen, Julianaweg 37 / Augustus 1959 / Toekomstig adres: Julianaweg 37, Megchelen. /
Receptie van 4-5 uur in zaal te Boekhorst, Gendringen. // [cc 28-8-2001 tB]
– Leonardus (Leo) Prinsen:
2-9-1959: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1959 / 2 September / Leo Prinsen [en] Hendrika
Geertruida Lankhof // [cc 1982-1999 tB]
– Leonardus (Leo) Prinsen:
19-8-1964: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1964 / 19 augustus. / Reindert Willem Ankersmit. /
en Hendrika Geertruida Lankhof (wed. v. Leo Prinsen). // [cc 1982-1999 tB]
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– Liebman Mozes (Liebman Mozes) Prins:
19-4-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 19-4-1819 No. 83 / Op heden den negentiende
April agttien honderd en negentien des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Derk
Gaijmans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Meijer Salomons oud drie en dertig Jaren, Koopman en Pieter Hinderbergen
oud negen en dertig Jaren, Zadelmaker wonende eerstgene in de Oeverstraat en tweede in de St
Jans-Straat / welke ons hebben verklaard, dat Liebman Mozes Prins, gehuwd met Anneke Isak
Cohen, Schoonvader van eerste comparant heden morgen om Zes uren ten Zynen huise op de S t
Jans-plaats in den ouderdom van omstreeks vier en Zestig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens ons is getekend. / M
Salomons / P Hinderbergen / D Gaijmans // [cc 1982-1999 tB]
– Ludovica Sophia (Louisa Sophia) Prinzen:
1-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-2-1878 No 16 / Heden den Eersten der maand
February achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jacobus Hendrik Knipscheer van beroep Smid oud Zes en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Louisa Sophia Prinzen Zyne huisvrouw,
Zonder beroep op Donderdag den Een en dertigsten der maand January achttien honderd acht en
zeventig, des middags ten twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen Wijk A N o. 65
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de
voornamen Zyn gegeven van Derk Reinier / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Romp van beroep Timmerman oud negen en Veertig
jaren, en Evert Johan Lamers van beroep Kuiper oud Zeven 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 Knipscheer / H
Romp / E J Lamers / VDLaar. // [met potlood in de marge (slecht leesbaar):] gegeven [=
Opgegeven?] // [cc 1982-1999 tB]
– Ludovicus (Lodewijk) Prinsen:
9-5-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 9-5-1867 No 36: Heden den Negenden Mei
achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus van
Boyel, Klompenmaker oud drie en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in de Heurne
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne huisvrouw
Johanna Aleida Prinsen, Zonder beroep alhier wonende op Woensdag den Achtsten der maand Mei
dezes jaars, des avonds ten Acht uren, in zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy
verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Johannes Wilhelmus / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Engelbert Ruesink, Kleermaker, oud Zes en
Vijftig jaren, en van Lodewijk Prinsen, arbeider oud drie en Vijftig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den
eersten getuige, verklarende de Comparant en de laatste getuige hunnen naam niet te Kunnen
teekenen, omdat zij geen Schryven hebben geleerd // E Ruesink / Ebeling // [cc (webfoto) 11-32010/18-2-2011 tB]
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– Ludovicus (Lodewijk) Prinsen:
23-5-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 23-5-1867 No 38: Heden den Drie en
twintigsten Mei achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie
Gelderland, verschenen Gerrit Jan Stronks, daglooner oud drie en Veertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, in de Heurne dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter welke zijne huisvrouw Reindina Haank, Zonder beroep, met hem alhier wonende op
Woensdag den twee en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des avonds ten elf uren, in zijne
woning ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft dat zullen worden gegeven de
voornamen van Willemina Reindina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van Gerrit Jan te Kampe, daglooner, oud Negen en Vijftig jaren, en van
Lodewijk Prinsen, daglooner oud drie en Vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door
de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den eersten getuige, verklarende
de Comparant en de tweede getuige niet te Kunnen Teekenen, als Zynde in het Schrijven onervaren
// G J te Kampe / Ebeling // [cc (webfoto) 11-3-2010/18-2-2011 tB]
– Marinus (?) (Rinus) Prinsen:
21-7-1959 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder Berendina Hendrika Hane / weduwe van J.H. Prinsen / op de
leeftijd van ruim 83 jaren. / B.W. Prinsen / G.H. Prinsen / B.J.H. Prinsen-Wisselink / W.B. Prinsen
/ Johan en Rinus / Aalten, 21 juli 1959. / Prinsenstraat 41 / De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 24 juli 1959, op de begraafplaats “Berkenhove”. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden
in gebouw “Patrimonium”, welke om 2 uur begint, en waarbij u beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– Rudolphus (Rudolf) Prins:
13-6-1800: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 165): /
1800 / d. 13 junij / zijn na afgelegde geloofsbelijdenis tot Ledemaaten aangenomen / Rudolf Prins
en Gerrit Reehorst. // [cc 1982-1999 tB]
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– Rudolphus (Roelof) Prins:
9-5-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 9-5-1816 No [8>] 7 / Heden den negenden der
maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om half Zes uren, zijn voor ons
Petrus, Jakobus, Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Roelof Prins oud zes en dertig jaren, Bakker
van beroep en Jan Everhard Gelink oud negen en twintig jaren kledermaker van beroep beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Meij
des jaars 1816 des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 12 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van negen en Zestig jaren is overleden Maria Brunsveldt zonder beroep Dogter van
Jurrien Brunsveldt en Fenne Ligtenberg / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / P:J:H: Velsen / Roelof Prins / J:E: Gelink
// [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Prins:
17-9-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 17-9-1816 No 20 / Heden den Zeventienden der
maand September eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om Zeven uren, zijn voor
ons Petrus Jakobus Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Adolph, U’rbaan, Schoemaker van beroep
oud Zeven en dertig jaren, en Roelof Prins Bakker van beroep oud Zeven en dertig jaren beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand
September des jaars 1816 des nademiddags ten half een uren, in het huis No. 3 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vijf en Zeventig jaren is overleden Henders Bannink Dogter van
wijlen Jan Bannink en Jenneken Geerdink / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / P:J:H: Velsen / A.
Urbaan / R Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Prins:
30-10-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 30-10-1816 No 26 / Heden den dertigsten der
maand October eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om twee uren, zijn voor ons
Petrus Jakobus Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Garrit Jan Berenpas oud zes en veertig jaren,
Kleermaker van beroep en Roelof Prins oud Zeven en dertig jaren, Bakker van beroep beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand
October des jaars 1816, des morgens ten vier uren, in het huis No. 10 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeventig jaren is overleden Maria Rensink / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / P:J:H: Velsen / R Prins /
G: Jan Berenpas // [cc 1982-1999 tB]
– S...: nog geen gegevens.

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 144

– Theodorus (Theods) Prins:
4-1-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 4-1-1812 [ongenummerde akte nr. 1]: In het
Jaar Agtienhonderd en twaalf den Vierden der Maand Januarij, zijn voor ons Maire der Gemeente
van Bennekom waarnemende de Werkzaamheden van Officier van den Burgerlijken Staat der
Gemeente voornoemd, Departement van den Boven-IJssel Canton Eede Gecompareerd Maas
Hendriksen en Jacob van Silfhout zijnde buren van de nagenoemde, Welke ons Verklaard hebben
dat Willemina Gerritz van Roekel, oud Zes en Veertig Jaaren, Spinster, wonende in de gemeente
alhier, huisvrouw van Harmen van Essevelt, is overleden op heden den Vierden der maand Januarij
van het Jaar Agtien honderd en twaalf, des middags om twaalf uuren in het huis No 44 -; en heeft
den Declarant Jacob van Silfhout deze acte na dat dezelve aan beide waren voorgelezen, nevens ons
ondertekend, Hebbende den declarant Maas Hendriksen Verklaard niet te kunnen schrijven. /
Theods Prins maire / Jacob V: Silfhout // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theod:s) Prins:
3-10-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 3-10-1812 [ongenummerde akte nr. 12]: In het
Jaar Agtienhonderd en twaalf den derden der maand October, zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel Canton van
Eede gecompareerd Aart Hendriksen en Peter Gerritsen van Grootheest, zijnde geburen van de
nagenoemde, dewelke ons verklaard hebben dat Anneke Jansen oud Vijf en seventig Jaaren in
deeze gemeente in het huis No 83 bewoond bij Aart Hendriksen is overleden, op den Tweeden der
bovengenoemde maand en Jaar des nademiddags ten vier uuren / En hebben de Declaranten deeze
acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Aart Hendriksen / Peter
Gerretsen van Groot heest / Theod:s Prins Maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
5-10-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 5-10-1812 [ongenummerde akte nr. 13]: In het
Jaar Agtien honderd en twaalf den Vyfden der maand October, zijn voor ons Maire, officier van den
Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel Canton van
Eede gecompareerd Jacob Veggelers en Joost Wildekamp wonende beide in de gemeente alhier,
dewelke ons verklaard hebben dat [Theodora>] Theodoor Nelissen oud Negen en dertig Jaaren
geboren van Griethuizen, departement van de Roer, ten huize van Jacob Veggelaars gequoteerd N o
77 in de gemeente alhier is overleden op den Vierden der bovengenoemde maand en Jaar des
nademiddags ten Vijf uuren. / En hebben de Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was
voorgelezen nevens ons ondertekend. / J: Veggelers / Joest wilde kamp / Theods Prins maire // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
10-10-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 10-10-1812 [ongenummerde akte nr. 14]: In
het Jaar Agtienhonderd en twaalf den Tienden der maand October zijn voor ons Maire officier van
den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom Departement van den Boven-IJssel Canton van
Eede gecompareerd Jacob van Roekel en Gerrit Rap beide woonachtig in de Gemeente alhier,
dewelke ons Verklaard hebben dat Evertje Jacobs, weduwe van wijlen Jacob Arissen oud Drie en
Seventig Jaaren in hunne buurt in het huis Numero 141 in de gemeente alhier is overleden, op den
Negenden der bovengenoemde maand en Jaar des middags ten een uuren. – En hebben de
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Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Jakob van
Roekel / Gerrit Rap / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
31-10-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 31-10-1812 [ongenummerde akte nr. 15]: In
het Jaar Agtien honderd en twaalf den Een en dertigsten der maand October, zijn voor ons maire
officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, Departement van den BovenIJssel Canton van Eede gecompareerd Melis Lubberts [#Lubberts] en Gerrit Wildekamp, wonende
beide in de gemeente alhier, dewelke ons Verklaard hebben dat Gerrit Van Gorkom oud Zeven en
Seventig Jaaren, geboren te Utrecht Departement van de Zuiderzee, in hunne buurt in het huis No 2
in de gemeente alhier is overleden, op den Negen en twintigsten der bovengenoemde maand en Jaar
des avonds ten tien uuren: / En hebben de Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was
voorgelezen nevens ons ondertekend. / Melis Lubbertse / Gerrit wildekamp / Theods Prins maire //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
5-12-1812 nr. 107: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente
Bennekom, gepasseerd op 5-12-1812 [volgnummer met potlood: 107 (de eerste akte van deze aard
betreffende Bennekom, eindigend met nr. 229)]: / Voor ons Maire der Gemeente van Bennekom
Canton van Eede Arrondissement van Arnhem Departement van den Boven-Yssel, is op heden den
Vyfden December 1800 twaalf verschenen Bart Willemsen / en heeft verklaard aantenemen voor
Geslachtsnaam den naam van van Roekel. / de Maire / Theods Prins // [N.B.: De voorgedrukte
tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt
van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
13-12-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 13-12-1812 [ongenummerde akte nr. 16]: In
het Jaar agtienhonderd en twaalf den Dertienden der maand December, Zijn voor ons Maire officier
van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel
Canton Eede Gecompareerd Arien van den Brink en Aart Roozenboom beide te Bennekom
woonachtig, zijnde geburen van de Nagenoemde, dewelke ons verklaard hebben dat Bart Epping
oud ruim agtien Jaaren, in deze gemeente in ’t huis van zijn vader gequoteerd N o 96 is overleden op
den Vyftienden der bovengenoemde maand en Jaar, des nademiddags ten Vier uuren. / En heeft den
Declarant Arien van Brink (!) (hebbende de twede Declarant Aart Rozenboom Verklaard niet te
Kunnen Schrijven) deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend. / Aryen
van den brink / Theods Prins Maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
15-12-1812: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 15-12-1812 [ongenummerde akte nr. 17 (de
laatste akte van deze jaargang)]: In het Jaar agtienhonderd en twaalf den vyftienden der maand
December zijn voor ons maire officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom
Canton van Eede, departement van den Boven-IJssel, gecompareerd Claas Stunnenberg en Coenrad
Huber beide te Bennekom woonachtig, dewelke ons verklaard hebben dat Peter de Vries oud ruim
Vyftig Jaaren in de Gemeente alhier in ’t huis gequoteerd No 120 is overleden op den Twaalfde der
bovengenoemde maand en Jaar des nachts ten twee Uuren / En hebben de Declaranten deeze acte na
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dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / c stunneberg / Conrad Huber / Theods
Prins Maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
3-1-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom [ingeschreven tussen de akten van 25-9-1813 en
13-10-1813] [ongenummerde akte nr. 16]: Extract uit het register der Actens van Overlijden van de
Mairie der Stad Antwerpen voor het Jaar agtienhonderd en Dertien. / Gerrit Rozenboom,
Bootsgezel aan boord van het Schip de Tromp oud een en twintig Jaaren geboren en woonachtig te
Bennekom, Departement van den Boven-Yssel, overleden in het Hospitaal voor den Zeedienst te
Antwerpen den derden January des Voornoemden Jaars des Morgens ten twee Uuren ongehuwde
Zoon van Willem en van Woutertje Willemsen. / Gedaan conform aan het Register en afgegeven op
ongezegeld papier door den ondergetekenden officier van den burgerlyken Staat. / (getekend)
Moretus adjoint délégué. / Voor eensluidend afschrift, de Maire van de Gemeente van Bennekom,
Canton van Eede, Departement van den Boven-Yssel, waarnemende de functien van Officier des
burgerlijken-Staats, der gemeente Voornoemd. / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
13-1-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 13-1-1813 [ongenummerde akte nr. 1:] In het
Jaar Agtien honderd Dertien den dertienden der maand Januarij zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, Departement van den Boven IJssel, Canton van
Eede, gecompareerd Joost Mekking en Hendrik Schilderink, Zynde geburen van de nagenoemde,
welke ons verklaard hebben dat op den Elfden der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten
agt Uuren, Jan Hameind oud agt en tachtig Jaaren, heetmaaijer, woonachtig in de gemeente alhier,
zijnde weduwenaar van wijlen Aaltje Hendriks is overleden [op de>] in het huis No 37. / En hebben
de declaranten deeze acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Joost
Mekking / Henderik Schlderrink / Theods Prins Maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
5-2-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 5-2-1813 [ongenummerde akte nr. 2:] In het
Jaar Agtien honderd en dertien den Vijfden der maand Februarij zijn voor ons Maire officier van
den Burgerlyken Staat der gemeente van Bennekom Departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede gecompareerd Jan Haalboom en Harmen van den Berg, zynde geburen van de nagenoemde,
welke ons Verklaard hebben dat op den derden der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten
elf uuren, Roelof Bennink oud Vijf en seventig Jaaren, Tuinman woonachtig in de gemeente alhier
is overleden in het huis No 81. / En hebben declaranten deeze acte na dat hun dezelve was
voorgelezen nevens ons ondertekend, hebbende eerste declarant Jan Haalboom, verklaard niet te
kunnen Schrijven. / Theods Prins maire / Hermen van den Berg // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
14-2-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 14-2-1813 [ongenummerde akte nr. 3:] In het
Jaar Agtien honderd en dertien den Veertienden der maand februarij, zijn voor ons Maire officier
van den burgerlijken staat der Gemeente van Bennekom, Departement van den Boven-IJssel,
Canton van Eede, gecompareerd Harmanus van den Brink en Cornelus van de Poll, zijnde geburen
van de nagenoemde, Welke ons verklaard hebben dat op den Elfden der bovengenoemde maand en
Jaar des morgens ten Zeeven uuren Metje Gerritsen huisvrouw van Aart Meurs, oud Negen en
Seventig Jaaren, woonachtig in de gemeente alhier is overleden, in het huis No 99. / En hebben de
declaranten deeze acte, na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend. / h:v:d: brink /
C:v:d: poll / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
27-2-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 27-2-1813 [ongenummerde akte nr. 4:] In het
Jaar agtienhonderd en dertien den zeven en twintigsten der maand Februarij zijn voor ons Maire
officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den BovenIJssel, Canton van Eede, gecompareerd Hendrik Schilderink en [nogmaals:] en Aart van Leeuwen,
zijnde geburen van de nagenoemde, Welk ons verklaard hebben dat op den Vijf en twintigsten der
bovengenoemde maand en Jaar des avonds ten zes uuren, Gerrit van den Berg oud Zes en tachtig
Jaaren, woonachtig in de gemeente alhier, in ’t huis No 47 [de “4” is dubieus] is overleden. / En
hebben de declaranten deeze acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. /
Henderik Schilderink / art van leuwen / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
16-3-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 16-3-1813 [ongenummerde akte nr. 5:] In het
Jaar Agtien honderd en dertien den Zestienden der maand Maart zijn voor ons Maire officier van
den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, departement van den Boven IJssel Canton van
Eede gecompareerd Carel Fredrik van Brinken en Geurt van Beek Zijnde geburen van de
nagenoemde, welke ons verklaard hebben dat op den Veertienden der bovengenoemde maand en
Jaar des avonds ten Tien uuren, Anna Maria Verleng oud Zes en dertig Jaaren, woonachtig in de
Gemeente alhier in ’t huis No 2, is overleden / En hebben de declaranten deeze acte na dat hun
dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / C:F van Brincken / G: van Beek / Theods
Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
22-3-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 22-3-1813 [ongenummerde akte nr. 6:] In het
Jaar Agtien honderd en Dertien den Twee en twintigsten der maand Maart, zijn voor ons maire
officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Departement van den Boven IJssel
Canton van Eede gecompareerd Derk Abbing en Henricus Colenbrander, zijnde geburen van de
nagenoemde, Welke ons Verklaard hebben dat op den Negentienden der bovengenoemde maand en
Jaar des avonds ten Vier U’uren Johannus van de Peppel oud Agt en seventig Jaaren Woonachtig in
de gemeente alhier, in het huis No 16 is overleden. / En hebben de declaranten deeze acte na dat hun
dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend. / d abbink / H Cobrander / Theods Prins maire //
[cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
8-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 8-4-1813 [ongenummerde akte nr. 7:] In het
Jaar Agtienhonderd en dertien den Agtsten der Maand April zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom Departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede, gecompareerd Jan Rozeboom en Jan Post zijnde geburen van de nagenoemde dewelke ons
verklaard hebben dat op den Zevenden der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten Zeven
uuren in de Gemeente alhier in het huis No 22 is overleeden Gerredina Veenbrink in den ouderdom
van Vijf Jaren, dochter van Willem Veenbrink, woonachtig te Wageningen en Dientje van den
Berg, overleden, / En heeft den declarant Jan Post (hebbende de tweede declarant verklaard niet te
Kunnen Schrijven) deze acte na dat dezelve aan beide was voorgelezen nevens ons ondertekend /
Jan Post / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
11-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 11-4-1813 [ongenummerde akte nr. 8]: In het
Jaar Agtienhonderd en Dertien den Elfden der maand April, zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede, gecompareerd Willem ten Bosch en Adrianus Gozewinus Simon Prins, zijnde geburen van de
nagenoemde, welke ons verklaard hebben dat op den Tienden der bovengenoemde maand en Jaar
des morgens ten Vier uuren, Wouter van Eck, oud Drie en Tachtig Jaaren, woonachtig in de
gemeente alhier, in het huis No 57 is overleeden. – En hebben de declaranten deeze acte na dat hun
dezelve was voorgeleezen nevens ons ondertekend. / Wm Ten Bosch / A:G:S: Prins / Theods Prins
maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
11-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 11-4-1813 [ongenummerde akte nr. 9]: In het
Jaar Agtienhonderd en dertien den Elfden der maand April, zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede, gecompareerd Brand van den Berg, en Hendrik van Grootheest P:z. zijnde geburen van de
nagenoemde, welke ons Verklaard hebben dat op den Tienden der bovengenoemde maand en Jaar
des morgens ten Zeven U’uren Aartje van den Dijkkamp, huisvrouw van Gysbert van Maanen, oud
Agt en twintig Jaaren, woonachtig in de Gemeente alhier in het huis No 105 is overleden. / En
hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend. / B:
V:d Berg / H Van Grootheest / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
18-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 18-4-1813 [ongenummerde akte nr. 10]: In het
Jaar Agtienhonderd en dertien den agtienden der maand April, zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom Departement van den Boven-IJssel, [Canton van
Eede gecompareerd / de by voeging goedgekeurd] Derk Abbink en Barend van Roekel, zijnde
geburen van de nagenoemde dewelke ons verklaard hebben dat op den zeventiende der maand en
Jaar bovengenoemd des morgens ten tien uuren Derk Folmer Senior oud Zes en Sestig Jaaren,
woonachtig in de gemeente alhier, in het huis No 10 is overleden. – En hebben de declaranten deeze
acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / derk abbink / Berent van
Roekel / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
27-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 27-4-1813 [ongenummerde akte nr. 11]: In het
Jaar Agtienhonderd en dertien den Zeven en twintigsten der maand April, zijn voor ons Maire
officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den BovenIJssel, Canton van Eede gecompareerd Gradus Walvers, en Jan Rozenboom, zijnde geburen van de
nagenoemde, dewelke ons verklaard hebben dat op den Zesentwintigsten der bovengenoemde
maand en Jaar des morgens ten agt uuren, Jacob Otten oud zes en veertig Jaaren, woonachtig in de
gemeente alhier in het huis No 24 is overleden / En hebben wij deeze acte na dat dezelve aan de
declaranten waren (!) voorgelezen, welke verklaarden niet te Kunnen Schrijven, ondertekend. /
Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
2-5-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 2-5-1813 [ongenummerde akte nr. 12]: In het
Jaar Agtienhonderd en Dertien den Tweden der maand Maij, zijn voor ons maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom departement van den Boven-IJssel, Canton van
Eede gecompareerd Melis van Hoeve en Gerrit van Silfhout, zijnde geburen van de nagenoemde,
dewelken ons verklaard hebben dat op den Dertigsten der maand April des bovengenoemden Jaars
des avonds ten Zes U’uren Bart van Roekel oud Twee en Seventig en een half Jaar, woonachtig in
de gemeente alhier, in het huis No 7. is overleden. / En hebben de declaranten deeze acte na dat hun
dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend / Melis van hoeve / G van silfhoud / Theods
Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
24-7-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 24-7-1813 [ongenummerde akte nr. 13]: In het
Jaar Agtienhonderd en dertien den Vier en twintigsten der maand Julij Zijn voor ons Maire officier
van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement van den
Boven-IJssel, gecompareerd Hendrik Lam en Brand van den Berg, zynde geburen van het (!)
nagenoemde overledene, dewelke ons verklaard hebben, dat op den drie en twintigsten der maand
Julij des Jaars agtienhonderd en dertien des nachts ten Twee uren het kind van Jacob van Roekel
Woonachtig in de gemeente alhier, oud ruim veertien dagen, [genaamd Jacob. / de byvoeging
goedgekeurd] ten zijnen Woonhuize gequoteerd No 143 is overleden / En hebben de declaranten
deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Hendrik Lam / Brand
van den berg / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
6-8-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 6-8-1813 [ongenummerde akte nr. 14]: In het
Jaar Agtienhonderd en Dertien den Zesde der maand Augustus zijn voor ons Maire officier van den
Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement van den BovenIJssel, gecompareerd Harmanus Bussink en Joost Mekking, zijnde geburen van de nagenoemde
overledene, dewelke ons verklaard hebben dat op den vijfden der bovengenoemde maand en Jaar,
des morgens ten vijf uuren, het kind van Gerrit Rozeboom en Willempke Korthals, genaamd
Hendrik, woonachtig in de gemeente alhier, in den ouderdom van agt maanden, ten zijnen
woonhuize gequoteerd No 34. is overleden – En hebben de Declaranten deze acte na dat hun
dezelve was Voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Har Manus bussijnk / Joost Mekking / Theods
Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
25-9-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 25-9-1813 [ongenummerde akte nr. 15]: In het
Jaar Agtien honderd en dertien den Vijf en twintigsten der maand September, zijn voor ons Maire
Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement
van den Boven-IJssel, gecompareerd Gerrit Hofmeijer en Jacob van der Zanten, zijnde geburen van
de nagenoemde, dewelke ons Verklaard hebben dat Clemens Koolen weeskind, ten huize van
Aaldert van Eck gequoteerd No 159. op den drie en twintigsten der bovengenoemde maand en Jaar
des middags ten twaalf U’uren in den Ouderdom van Zestien Jaaren in de gemeente alhier is
overleden. / En hebben de declaranten, deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons
ondertekend. / Gerrit Hofmeijer / Jakob Van Der Zanten / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
13-10-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 13-10-1813 [ongenummerde akte nr. 17]: In
het Jaar Agtiennhonderd en dertien op den dertienden der maand October Zijn voor ons Maire
officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, departement van den BovenIJssel, Canton van Eede gequoteerd Melis van Hoeve en Gerrit WildeKamp zijnde geburen van de
nagenoemde, dewelke ons verklaard hebben dat op den Elfden der maand October des
bovengenoemden Jaars des morgens ten Zes Uuren Geurt Buijs E:Z: oud ruim Zeven en Vijftig
Jaaren woonachtig in de gemeente alhier, in het huis Numero 64 is overleden. / En hebben de
declaranten deeze actte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend. / M van
Hoeve / Gerrit Wildekamp / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
15-11-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 15-11-1813 [ongenummerde akte nr. 18]: In
het Jaar agtienhonderd en dertien op den vijftienden der maand November Zijn voor ons maire
officier van den burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den boven-IJssel,
Canton van Eede gecompareerd Harmanus Bussink en Peter Bruggen Zynde geburen van het (!)
nagenoemde, dewelke ons Verklaard hebben dat op den Dertienden der bovengenoemde maand en
Jaar des morgens ten agt Uuren een Kind van Joost Mekking en Jantje Blanken echtelieden, met
name Aart oud circa twaalf weken in de gemeente alhier in het huis Numero 38 is overleden. – En
heeft den declarant Harmanus Bussink deeze acte na dat hen dezelve was voorgelezen, nevens ons
ondertekend, hebbende den declarant Peter Bruggen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H
Bussijnk / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
3-12-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 3-12-1813 [ongenummerde akte nr. 19]: In het
Jaar agtienhonderd en dertien den Derden der maand December Zyn voor ons Maire officier van
den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel, Canton
van Eede, gecompareerd Reynier Epping en Gerrit Rozenboom, zynde geburen van het (!)
nagenoemde, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Tweden der bovengenoemde maand en Jaar
des morgens ten zes Uuren een kind van Hendrik Mekking en Geertje Rozenboom echtelieden met
name Evert oud circa Zes Weeken in de gemeente alhier in het huis No 95 is overleden. – Een (!)
heeft den declarant Reynier Epping deeze acte na dat hen dezelve was voorgelezen, nevens ons
ondertekend. hebbende den declarant Gerrit Rozenboom, verklaard niet te Schrijven (!) / R eppig /
Theods Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
3-12-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 3-12-1813 [ongenummerde akte nr. 20 (de
laatste van deze jaargang)]: In het Jaar agtienhonderd en dertien den derden der maand December,
Zijn voor ons Maire officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, departement
van den Boven-Yssel, Canton van Eede, gecompareerd Frank van Essen en Johannus Gerritsen
Zijnde geburen van de nagenoemde, dewelken ons verklaard hebben dat op den Tweeden der
bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten twaalf uren Teunis van Steenbergen oud vyftig
Jaaren, woonachtig in de gemeente alhier in het huis No 167 is overleden. / En hebben de
declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Frank van
Essen / Johannes gerretse / Theods Prins // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom /
Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 130. / Naam en voornaam: Prins, Harman
Theods / Geboortedatum: 1787. 18 Apr. / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats: Bennekom /
Beroep: Vice Burgemr / Naam en voornaam der ouders: Theods Prins en Anna Klinkenberg /
Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehuwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting
getrokken: 2. / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-5 / Redenen van vrystelling by de trekking
opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: Goedgekeurd / Aanmerkingen: 132. // [De volledige
lijst bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom /
Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 131 / Naam en voornaam: Prins, Adrianus
Gosewinus Simon / Geboortedatum: 1790. 10 April / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats:
Bennekom / Beroep: Luitnant / Naam en voornaam der ouders: dezelven [= Theods Prins en Anna
Klinkenberg] / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehuwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij
de loting getrokken: 21. / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-5 / Redenen van vrystelling by de
trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
6-1-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 6-1-1814, ongenummerde akte nr. 1 / In het
Jaar Agtienhonderd en veertien den Zesden der maand January, zijn voor ons Burgemeester, officier
van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement van den
Boven-Yssel gecompareerd Jacob van Roekel en Gerrit Gerritz, welke ons verklaard hebben dat op
den vierden der bovengenoemde maand en Jaar des avonds ten Zes U’uren in het huis No 144 in de
gemeente alhier is overleden Hendrikje Toonen, weduwe van wijlen Hendrik Everds, Spinster in
den ouderdom van Circa Zes en dertig Jaaren. – En hebben de Declaranten deeze acte, na dat hun
dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Jb van Roekel / G Gerritz: / Theods Prins // [cc
13-6-2000/3-9-2001 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
30-1-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 30-1-1814, ongenummerde akte nr. 2 / In het
Jaar Agtienhonderd en veertien den dertigsten der maand Januarij, zijn voor ons burgemeester,
officier van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom, Canton Eede, departement van den
Boven-Yssel gecompareerd Gerrit van de Craats en Maas Rozeboom, zijnde geburen van de
nagenoemde overledene, welke ons verklaard hebben, dat op den agt en twintigsten der
bovengenoemde maand en Jaar des nademiddags ten drie U’uren in de gemeente alhier in het huis
No 132 is overleden Sobina Magdalena Göhring zonder beroep, in den ouderdom van ruim twee en
vijftig Jaaren. – En hebben de Declaranten deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens
ons ondertekend. hebbende tweede declarant verklaard niet te kunnen schrijven. / Gerret Van de
kraats / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
8-2-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 8-2-1814, ongenummerde akte nr. 3 / In het
Jaar Agtien honderd en veertien den agtsten der maand Februarij zijn voor ons burgemeester,
officier van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom Canton Eede, departement van den
boven-Yssel, gecompareerd Claas Stunnenberg en Jacob Sanders, zijnde geburen van de
nagenoemde overledene, welke ons verklaard hebben dat Ariaan Hendriks van Domselaar, weduwe
van wijlen Hendrik van den Brinck, zonder beroep oud agtenseventig Jaaren is overleden op den
zesden der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten vijf U’uren, in het huis No 123. in de
gemeente alhier. – En hebben de Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen,
nevens ons ondertekend. / Klaas stuneberg / Jacob Sanders / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-92001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
20-2-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 20-2-1814, ongenummerde akte nr. 4 / In het
Jaar agtienhonderd en veertien den twintigsten der maand Februarij, Zijn voor ons burgemeester,
officier van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, Departement van
den boven-Yssel, gecompareerd Derk Abbink en Cornelus Hendrik van Eck, zijnde geburen van de
nagenoemde overledene, welke ons Verklaard hebben dat Neeltje van Zuijlen, weduwe van wijlen
Derk Folmer zonder beroep, in den ouderdom van Negen en sestig Jaaren is overleden op den
agtienden februarij agtien honderd en veertien, des avonds ten vijf U’uren, in het huis No 10. in de
gemeente alhier. – En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen,
nevens ons ondertekend. / derk abbenk / C: H Van Eck / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001
tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
30-3-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 30-3-1814, ongenummerde akte nr. 5 / In het
Jaar Agtienhonderd en veertien den dertigsten der maand Maart zijn gecompareerd voor ons
burgemeester der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement van den Boven-Yssel,
Gijsbert Veenbrink en Lammert van Bemmel, zijnde geburen van de nagenoemde overledene,
welke ons verklaard hebben, dat Jenneke van Maanen weduwe Willem geurdsen, Landvrouw, in
den ouderdom van vier en tachtig Jaaren is overleeden op den agt en twintigsten der
bovengenoemde maand en Jaar des nagts ten twee U’uren in het huis No 128 in de gemeente alhier.
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– En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Gysbert veenbrink / lammert van bemmel / Theods Prins // [cc 13-6-2000/ 3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
19-4-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 19-4-1814, ongenummerde akte nr. 6 / In het
Jaar Agtien honderd en veertien den Negentienden der maand April zijn voor ons burgemeester,
officier van den burgerlijken staat der Gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement van
den boven-Yssel gecompareerd Teunis van Eck en Willem Nab, zijnde geburen van het
nagenoemde, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Zeventienden der maand April des Jaars
agtienhonderd en veertien des nagts ten drie U’uren in het huis No 91. in de gemeente alhier is
overleden, een kind van Jan van den Hull en Jantje Cornelussen echtelieden, genaamd Jantje oud
circa één Jaar. En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons
ondertekend. / Willem Nab / Teunis van Eck / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
1-5-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 1-5-1814, ongenummerde akte nr. 7 / In het
Jaar agtienhonderd en veertien den Eersten der maand Mai, zijn voor ons burgemeester officier van
den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, Departement van den
Boven-Yssel, gecompareerd Peter Haalboom en Jacob van de Grampel, zijnde geburen van de
nagenoemde overledenen, dewelke ons verklaard hebben, dat Geurt van Kreel Landman oud agt en
veertig Jaaren, op den Negen en twintigsten der maand April Agtien Honderd en veertien des
morgens ten agt U’uren, in de gemeente alhier, in het huis gequoteerd No 145 is overleden,
nalatende vrouw en Kinderen. – En [hebben>] heeft den eerste declarant deeze acte na dat dezelve
was Voorgelezen, nevens ons ondertekend; hebbende tweede declarant Jb v: de Grampel
gedeclareerd niet te kunnen Schrijven. / P haalleeboom / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001
tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
1-5-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 1-5-1814, ongenummerde akte nr. 8 / In het
Jaar Agtienhonderd en veertien den [vijfentwintig>] Eersten der maand Mai, zijn voor ons
burgemeester officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede,
Departement van den boven-Yssel, gecompareerd Hendrik Schilderink en Aart van Leeuwen, zijnde
geburen van de nagenoemde overledene, dewelke ons Verklaard hebben, dat Bartje Hulstein,
zonder beroep oud twee en Seventig Jaaren op den Drie en twintigsten der maand April agtien
honderd en Veertien des avonds ten Ses U’uren, in de gemeente alhier in het huis gequoteerd No 47
is overleeden, nalatende Kinderen. Zijnde laatst weduwe van Hendrik Snijders. – En hebben de
declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Henderik
Schilderink / art van leuwen / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
29-5-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 29-5-1814, ongenummerde akte nr. 9 / In het
Jaar Agtienhonderd en Veertien den Negen en twintigsten der maand Mai, zijn voor ons
burgemeester officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede,
Departement van den Boven-Yssel, gecompareerd Johannus van Silfhout en Jacob van Rennes
Zijnde geburen van den nagenoemden overledenen, dewelke ons verklaard hebben dat Teunis van
der Eem zonder beroep oud Agt en sestig [^Jaren] op den Zeven en twintigsten der bovengenoemde
maand en Jaar des avonds ten Elf U’uren in de gemeente alhier, in het huis No 13 is overleeden.
nalatende eene Zuster. – En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen,
nevens ons ondertekend. / g Van Silfhout / J:V: Rennes / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001
tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
5-6-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 5-6-1814, ongenummerde akte nr. 10 / In het
Jaar agtienhonderd en Veertien den [D>] Vijfden der maand Junij, zijn voor ons burgemeester
officier van den burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, Provincie
Gelderland, gecompareerd Hendrik Schilderink en Jacob van Silfhout, zijnde geburen van de
nagenoemde overleedene, dewelke ons verklaard hebben dat Wouter van Gulik, daghuurder oud
twee en veertig Jaaren, op den Derden der bovengenoemde maand en Jaar, des middags ten twaalf
U’uren, in de gemeente alhier, in het huis No 44 is overleeden, nalatende Vrouw en Kinderen. / En
hebben de Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. /
henderik Sch[i]lderink / Jacob Van Silfhout / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
11-7-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 11-7-1814, ongenummerde akte nr. 11 / In het
Jaar agtien honderd en veertien den Elfden der maand Julij [#agtien honderd en veertien] [het
doorgeslagene goedgekeurd. T:P:] / Zijn voor ons burgemeester officier van den burgerlijken staat
der gemeente van Bennekom Canton van Eede, provincie Gelderland gecompareerd Aart
Veenendaal en Henricus Bennik (!), Zijnde geburen van de nagenoemde, dewelke ons verklaard
hebben, dat Maria Van Veldhuizen Zonder beroep oud Vier en Tachtig Jaaren, op den Negenden
der bovengenoemde maand en Jaar des voordemiddags ten Elf U’uren in de gemeente alhier in het
huis No 50 is overleden, nalatende Kinderen. – En hebben de declaranten deeze acte na dat hun
dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Aart VeenenDaal / Henricus Bennink / Theods
Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
1-8-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 1-8-1814, ongenummerde akte nr. 12 / In het
Jaar Agtien honderd en veertien den [T>] Eersten der maand Augustus, zijn voor ons burgemeester,
officier van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom canton van Eede, provintie
Gelderland, gecompareerd Hendrik van den Bosch en Hendrik van den Brink, zijnde geburen,
dewelke ons verklaard hebben dat op den Een en dertigsten der maand Julij des bovengenoemden
Jaars des nachts ten twee U’uren in de gemeente alhier in het huis No 115 is overleden een kind van
Gerrit van den Brinck en Geurtje Everdsen genaamd Fredrik in den ouderdom van vier weeken. /
En heeft de tweede declarant, daar den eersten declarant Hendrik van den Bosch verklaard heeft niet
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te kunnen schrijven, deze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / h. v d
brink / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
12-8-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 12-8-1814, ongenummerde akte nr. 13 / In het
Jaar agtienhonderd en veertien den Twaalfden der maand Augustus, zijn voor ons burgemeester der
gemeente van Bennekom, Canton van Eede provintie Gelderland gecompareerd Jacob van Kampen
en Geurt van den Elskamp, geburen, dewelke ons verklaard hebben dat op den Elfden der
bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten agt U’uren in de gemeente alhier, in het huis No
151 is overleeden Cornelia Willemsen weduwe van wijlen Albert Barends zonder beroep in den
ouderdom van vijf en tachtig Jaaren. – En [hebben de declaranten, veranderd in:] heeft de ene
declarant deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, daar de tweede declarant Geurt van den
Elskamp verklaarde geen Schrijven geleerd te hebben, nevens ons ondertekend. / Jacob van kampen
/ Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
14-9-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 14-9-1814, ongenummerde akte nr. 14 / In het
Jaar agtienhonderd en veertien, den veertienden der maand September, zijn voor ons burgemeester
officier van den burgerlyken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, Provintie
Gelderland, gecompareerd Johannes Michel Köelsch en Peter Wildeman, dewelken ons verklaard
hebben, dat op den twaalfden der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten tien U’uren, op
Veenendaals Grondgebied, grensende aan die van de gemeente van Bennekom, op [^de]
zogenaamde Zade, Scheidende de gemeente van Veenendaal van die van Bennekom en Eede is
dood vinden leggen Martijn Nordheim gepensioneerd Soldaat oud Zeven en Sestig Jaren,
kostganger bij Jan van Kampen, inwoner dezer gemeente, nalatende geene bloedverwanten. / En
hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. /
J.M. Kölsch / P Wildeman / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
22-9-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 22-9-1814, ongenummerde akte nr. 15 / In het
Jaar agtienhonderd en Veertien den twee en twintigsten der maand September zijn voor ons
burgemeester officier van den burgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede,
provintie Gelderland, gecompareerd Jacob van Roekel en Hendrik Franssen Lam, dewelke ons
verklaard hebben dat ten woonhuize van tweede declarant No 141 in de gemeente alhier op den Een
en twintigsten der bovengenoemde maand en Jaar des avonds ten elf U’uren is overleeden een kind
van Johanna van Holten, genaamd Cornelus oud één Jaar, Zynde hetzelve in Onecht geboren / En
hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgeleezen, neevens ons ondertekend. /
Jakob van Roekel / H F Lam / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
22-9-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 22-9-1814, ongenummerde akte nr. 16 / In het
Jaar agtienhonderd en veertien den twee en twintigsten der maand September, is voor ons
burgemeester officier van den burgerlijken staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede,
provintie Gelderland gecompareerd Hendrik Korthals en Hendrik Hulstein, dewelke ons verklaard
hebben, dat op den Twintigsten der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten Zes U’uren in
de gemeente alhier, in het huis No 86. is overleeden Jacob Bosch zonder beroep oud vijf en tachtig
Jaaren nalatende Kinderen. / En hebben wij Burgemeester deeze acte na dat hun dezelve was
voorgelezen, daar de declaranten verklaarden geen schrijven geleerd te hebben ondertekend. /
Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
15-11-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 15-11-1814, ongenummerde akte nr. 17 / In
het Jaar agtienhonderd en veertien den vijftienden der maand November, is voor ons burgemeester
officier van den burgerlijken Staat der gemeente Bennekom Canton Eede Provintie Gelderland,
gecompareerd Melis van Hoeven, & Johannus Otten, dewelke ons verklaard hebben dat op den
vijftiende [hiernaast met potlood in de marge: “lees: op de dertiende”] der bovengenoemde maand
en Jaar des avonds ten tien U’uren in de gemeente alhier in het huis No 4. is overleden Willem van
den Born, arbeider oud vijf en dertig Jaaren nalatende vrouw en kinderen. – En hebben de
declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgeleezen nevens ons ondertekend. / M v Hoeven
/ j: otten / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
27-12-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 27-12-1814, ongenummerde akte nr. 18 / In
het Jaar agtien honderd en Veertien den zeven en twintigsten der maand December, zijn voor ons
burgemeester, officier van den burgerlijken Stand der gemeente Bennekom, Canton van Eede,
Provintie Gelderland, gecompareerd Lubbert Ham en Johannus van Lunteren zijnde geburen van de
nagenoemde overledene, dewelke ons verklaard hebben dat op den Zes en twintigsten der
bovengenoemde maand en Jaar des voordemiddags ten Elf U’uren in de gemeente alhier, in het huis
No 142 is overleden, een kind van Hendrik Franssen Lam en Aaltje van den Brinck genaamd Jan, in
den ouderdom van Een en een half Jaar. / En hebben wij burgemeester deeze acte, na dat hun
dezelve was voorgelezen, daar de declaranten verklaarden geen schrijven geleerd te hebben
ondertekend. / Theods Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
27-12-1814: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 27-12-1814, ongenummerde akte nr. 19 [de
laatste akte van deze jaargang] / In het Jaar agtienhonderd en veertien, den Zeven en twintigsten der
maand December, zijn voor ons burgemeester officier van den burgerlijken Staat der gemeente
Bennekom, Canton van Eede, Provintie Gelderland, gecompareerd Derk Abbing en Bernardus
Haartman, zijnde geburen van de nagenoemde overledene, dewelke ons Verklaard hebben dat op
den Vijf en twintigsten der bovengenoemde maand en Jaar des nademiddags ten drie U’uren, in de
gemeente alhier, in het huis No 17 is overleeden. Anna Margaretha Balsing oud Drie en Veertig
Jaaren, huisvrouw van Cornelus Hendrik van Eck. / En hebben de declaranten deeze acte na dat hun
dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Derk abbenk / Bernardus Haartman / Theods
Prins // [cc 13-6-2000/3-9-2001 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
6-1-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 6-1-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 1) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Zesden der maand January
Zyn voor ons burgemeester officier van den Burgerlyken Stand der gemeente Bennekom, Canton
van Eede Provintie van Gelderland gecompareerd Aart Veenendaal Schoenmaker oud Twee en
Vyftig Jaaren en Henricus Bennink Bakker oud Negen en Twintig Jaaren Zynde gebuuren van de
nagenoemde overledene, dewelke ons verklaard hebben dat Aaltje Jacobs [openingshaakje “/:” weer
doorgestreept] laatst weduwe van Gerrit van ’t Hegt Zonder beroep oud Zes en Zestig Jaaren op den
Vierden der bovengenoemden maand en Jaar des avonds ten agt Uuren in de gemeente alhier in het
huis No 55 is overleden. / En hebben de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voorgelesen
nevens ons ondertekend. / H: Bennink / Aart Veenendaal / Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-9-2006
tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
11-1-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 11-1-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 2) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den [Negenden >] Elfden der
maand January is voor ons burgemeester officier van den burgerlyken stand der gemeente
Bennekom Canton van Ede Provintie Gelderland gecompareerd Frank van Essen Landman oud Drie
en Dertig Jaaren en Aart van Steenbergen Landman oud Agt en Veertig Jaren Zynde gebuuren dog
geen bloedverwanten der genoemde overleden (!) en woonachtig binnen deeze Gemeente, dewelke
ons verklaard hebben dat Fredrik van de Poel Zonder beroep oud Circa Zes en Tachtig Jaaren
Weduwenaar van wylen (onbekend) [ruimte met zeven puntjes opengelaten] op den Tienden der
bovengenoemden Maand & Jaar des morgens ten Tien Uuren in de gemeente alhier ten huize van
Johannis Gerritsen No 167 is overleden, nalatende drie kinderen. – / En hebben de declaranten deese
acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Frank van Essen / A van
steenbergen / Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-9-2006 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
26-1-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 26-1-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 3) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Zes en Twintigsten der
maand January des morgens ten Tien Uuren is voor ons burgemeester officier van den Burgerlyken
Stand der gemeente Bennekom, Canton van Ede, Provintie Gelderland gecompareerd Geurt van den
Elskamp Landman oud Zes en Dertig Jaaren en Jan Rozeboom dagloner oud negen en dertig Jaaren,
Zynde gebuuren doch geene bloedverwanten van de nagenoemden overledenen, en woonachtig
binnen deese gemeente, dewelke ons verklaard hebben dat Willem van Kempen /:Zoon van Jacob
van Kempen:/ arbeider oud Twintig Jaaren op den Vier en Twintigsten der bovengenoemde Maand
en Jaar des avonds ten Tien Uuren ten huyze van bovengenoemde Zijnen Vader No 51 in de
gemeente alhier is overleden. / En heeft de Tweede declarant Jan Rozeboom daar de Eerste
declarant Geurt van den Elskamp verklaarde niet te kunnen schryven, deeze acte, na dat hun
dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / jan rosenboom / Theods Prins // [cc 8-52002/27-9-2006 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
2-2-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 2-2-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 4) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Tweeden der maand
February des morgens ten Elf Uuren, is voor ons burgemeester, officier van de burgerlyken stand
der gemeente Bennekom, Canton Eede Provintie Gelderland gecompareerd Hendrik van den Brinck
Landman oud Zeven en dertig Jaaren en Gerrit van den [Brink >] Brinck, dagloner oud Veertig
Jaaren beide geburen doch geene bloedverwandten van den nagenoemden overledenen, en
woonachtig binnen deeze gemeente, dewelke ons verklaard hebben dat Peter Bosch, Zonder beroep
oud Twee en tachtig Jaaren, op den Eersten der maand February des bovengenoemde Jaars des
avonds ten Zes Uuren, in het huys No 17 in de gemeente alhier is overleden, nalatende een Kind. /
En hebben de declaranten deese acte na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend.
/ h v d brink / G V D brink / Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-9-2006 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
16-3-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 16-3-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 5) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Zestienden der maand Maart,
is voor ons burgemeester officier van den Burgerlyken Stand der Gemeente Bennekom, Canton
Eede Provintie Gelderland gecompareerd Gerrit van Kampen boeren Zoon oud dertig Jaaren en
Geurt van den Elskamp dagloner oud Zes en Dertig Jaaren, Zynde geburen en gene bloedverwanten
der nagenoemde overledene, dewelke ons verklaard hebben dat op den vyftienden der
bovengenoemde maand en Jaar des nagts ten Drie Uuren in de gemeente alhier in het huis N o 153 is
overleden een Kind van Peter Haalboom en Evertje Wildeman echtelieden genaamd Hendrik, in den
Ouderdom van ruim Tien Maanden. – / En heeft den Declarant Gerrit van Kampen deze acte na dat
hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend, hebbende twede Declarant Gerrit van den
Elskamp verklaard niet te Kunnen Schryven. / G van Kampen / Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-92006 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
20-3-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 20-3-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 6) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Twintigsten der maand
Maart is voor ons burgemeester officier van den burgerlyken Stand der gemeente Bennekom
Canton Eede Provintie Gelderland Gecompareerd Aart van Steenbergen Landbouwer oud agt en
veertig Jaaren, en Hendrik van den Brinck Landbouwer oud Zes en dertig Jaren Zynde gebuuren,
Doch geene bloedverwanten van de nagenoemde overledene, en inwoners dezer gemeente, dewelke
ons verklaard hebben dat op den agtienden der bovengenoemde Maand en Jaar des morgens ten Zes
Uuren in de gemeente alhier in het huis No 115 is overleden Fredrik van den Brinck Zonder beroep
in den ouderdom van vijf en Zeventig Jaaren, nalatende kinderen. – / En hebben de declaranten
deeze acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend. / Aart van steenbergen / H
v d brink / Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-9-2006 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
28-3-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 28-3-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 7) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den agt en Twintigsten der
maand Maart, is voor ons burgemeester officier van den burgerlyken Stand der gemeente
Bennekom, Canton Eede Provintie Gelderland gecompareerd Peter van Grootheest, Landman, oud
twee en Veertig Jaaren en Rijk Haalboom Landman [sc.: oud] Zes en Veertig Jaaren, Zijnde
gebuuren doch geene bloedverwanten van den nagenoemden Overledenen, en inwoners dezer
Gemeente dewelke ons verklaard hebben dat op den Zeven en Twintigsten der bovengenoemde
Maand en Jaar des nademiddags ten vier uuren in de gemeente alhier in het huis N o 85, is overleden
Willem Hulstein Landman oud Negen en Zestig Jaaren nalatende vrouw en Kinderen. – / En hebben
de declaranten deeze acte na dat hun dezelve was voor gelezen nevens ons ondertekend. / P van
Groot heest / rykhaalboom / Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-9-2006 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
10-4-1815 (nationale militie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 397, getiteld:
“Provintie Gelderland. / Militiekanton van Velp No 10 / Militiedistrict van Zutphen // Alphabetische
lijst der voor de Nationale Militie ingeschrevenen van de Gemeente van Bennekom over den jare
1815” [ingedeeld in kolommen]: // Numero van dezen Staat: 1 / Numero der Inschrijving: 16 /
Numero der Loting: 16 / Naam: Berg / Voornaam: Brand v. den / Geboorteplaats: Wageningen /
Datum van Geboorte: 6e September 1794 / Woonplaats [Gemeente, Militie-Kanton, MilitieDistrict]: Bennekom, Velp, Zutphen / Beroep: Zonder ber: / Voornaam van den Vader: Arien /
Naam van de Moeder: Bruksvoort / Voornaam van de Moeder: Geurtje van / Beroep van den Vader,
of de Moeder, indien de Vader overleden is: Landvrouw / Redenen waarom de ingeschrevene bij
eene vorige loting aan dezelve niet voldaan heeft: – / Aanmerkingen van den Militie-Commissaris:
– / Besluit van den Militieraad: – / Aanmerkingen: – // [N.B.: De volledige lijst bevat 44
inschrijvingen en eindigt met de volgende aantekening: “Bovenstaande Lijst gesloten te Bennekom
op den 10e April 1815. / Van Wegen het Plaatselijk bestuur / Theods Prins” // [rechtsboven op de
achterzijde:] “Bennekom 1815”; cc 4-7-2000 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
13-4-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 13-4-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 8) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Dertienden der maand April
is voor ons burgemeester officier van den Burgerlyken Stand der gemeente Bennekom, Canton
Eede Provintie Gelderland Gecompareerd Evert van Rennes arbeider oud twee en veertig Jaaren, en
Gerrit van Hall arbeider oud Een en Veertig Jaaren, Zijnde gebuuren doch geene bloedverwanten
der nagenoemde overledenen, en inwoners dezer Gemeente, dewelke ons verklaard hebben dat op
den Tweeden der bovengenoemde Maand en Jaar des nagts ten Elf uuren in de gemeente alhier, in
het huis No 99 is overleden Aart Meurs, Zonder beroep Oud Vier en Zeventig Jaaren, nalatende
Kinderen. – / En hebben de Declaranten deze Acte na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons
ondertekend. / E V Rennes / G V. hall / Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-9-2006 tB]
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– Theodorus (Theods) Prins:
18-4-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 18-4-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 9) / In het Jaar agtien hondert en Vyftien den Agtienden der maand April
is voor Ons burgemeester Officier van den Burgerlyken Stand, der gemeente Bennekom [Canton
Eede Provintie Gelderland,] Gecompareerd, Cornelus van de Poll dagloner Oud Agtentwintig
Jaaren en Gerrit Meurs dagloner Oud vijftig Jaren, Zynde beide Gebuuren, doch Geene
bloedverwanten der nagenoemde overledenen, en inwoners dezer Gemeente, dewelke ons verklaard
hebben, dat op den Zeventiende der bovengenoemde Maand en Jaar des nagts ten drie U’uren in de
gemeente alhier, in het huis No 101. is overleden Derkje Harmsen, Zonder beroep Oud Sestig Jaaren
nalatende eene halve Zuster – / En hebben de Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was
voorgeleezen, nevens ons ondertekend. / C V Pol / gerret meurs / Theods Prins // [cc 8-5-2002/279-2006 tB]
– Theodorus (Theods) Prins:
22-5-1815: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 22-5-1815 (ongenummerde en geheel met de
hand geschreven akte nr. 10) / In het Jaar agtienhondert en Vyftien den Twee en twintigsten der
Maand Mai, is voor ons burgemeester officier van den Burgerlyken Stand der Gemeente Bennekom
Canton Eede Provintie Gelderland gecompareerd Hendrik Schilderink, Radmaker Oud vijf en vijftig
Jaren en Gerrit Gerritz: Veldwachter Oud agt en dertig Jaaren, Zijnde beide Gebuuren doch geene
bloedverwanten der nagenoemde Overledenen; de welke Ons verklaard hebben dat op den
Twintigsten der bovengenoemde Maand en Jaar des morgens ten Vier U’uren, in de gemeente alhier
in het huijs No 43. is overleeden Maatje Rozeboom, Wede van Wijlen Seel veenbrink, Zonder
beroep Oud Vijf en tachtig Jaaren, nalatende Kinderen. – / En hebben de Declaranten deze Acte na
dat hun dezelve was voorgeleezen, nevens ons ondertekend / henderink Schlderink (!) / G: Gerritz: /
Theods Prins // [cc 8-5-2002/27-9-2006 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
29-4-1816: Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 621, getiteld: “Repertoire der actens en Stukken,
gepasseerd voor Everhard Derk van Meurs, Notaris in het Kanton Ede, residerende te Lunteren,
voor den jaare 1816 inhoudende tien Blad Zijden, geviseerd, gecoteerd en geparapheerd van de
eerste tot de laatste Blad Zijde, door Ons President van de Regtbank van eerste aanleg, Zitting
houdende te Arnhem. / Arnhem den 22 February agtien honderd en Sestien / W R Brantsen P rs [=
President]” // [hieronder is met potlood aangetekend:] “N.B. De akten nr. 1-132 zijn opgemaakt in
standplaats Lunteren (zie aldaar) (inv.nr. 1035 B)” // [kolom 1:] Order Nummer: 13 / [kolom 2:]
Dagtekening der Acten: 29 april 1816 / [kolom 3:] Inhoud der Acten: Consent tot Echtscheiding
(Brevet) / [kolom 4:] Naam, Voornaam en Woonplaatsen der Belanghebbenden: Theodorus Prins
en Anna Klinkenberg aan hun zoon Hendricus Prins, De eersten te Bennekom en de laatste te Ede /
[kolom 5:] Aanduiding der Goederen, ligging en prijs: – / [kolom 6:] Registratie: den 2e Mei 1816 /
prys f ,,=11=15 // [priegelig handschrift; afschrift d.d. 17-4-2001/17-3-2003 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Prins:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 1214 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel
Bennekom // No der Huizen: 73 / Naamen der Belasting Schuldigen: Theodorus Prins / Classe: 13
/ Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 8,00 / Totaal voor elk [lees:
voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere
bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/9-2-2003 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 1215 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel
Bennekom // No der Huizen: 73 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub “Theodorus Prins”:] 1
Knegt / Classe: 6 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 2,00 /
Totaal voor elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van betaling voor den
ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/9-2-2003 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 1216 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel
Bennekom // No der Huizen: 73 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub “Theodorus Prins”:] 1
meid / Classe: 4 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 1,00 / Totaal
voor elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 11,00 / Termijnen van betaling voor den
ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/9-2-2003 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
10-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 10-3-1845 No 70 / Op heden den Tienden Maart des
jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Jan Eylander oud negen en
twintig jaren, van beroep timmerman wonende te Ede en verklaarde in tegenwoordigheid van
Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en Derk van de Craats oud vier
en veertig jaren van beroep bode ter plaatselyke Secretarie wonende beiden te Ede dat Zyne
echtgenoote Aaltje van den Brink op den negenden dezer maand maart des namiddags ten een ure,
ten woonhuize van hem comparant te Ede binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het
vrouwelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam van Gerritje is
gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den comparant, de
getuigen en ons ambtenaar is geteekend. / J Eylander. / T. Prins. / D.V.D. Craats / D: Hendriks // [cc
15-7-2003/21-4-2007 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Prins:
15-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 15-3-1845 No 71. / Op heden den Vyftienden Maart
des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Jan Daniel Schreuder oud
vyftig jaren, van beroep timmerman wonende te Lunteren en verklaarde in tegenwoordigheid van
Theodorus Prins oud zeven en dertig jaren van beroep wynkooper en Gerrit Busser oud vier en
vyftig jaren van beroep veldwachter wonende beiden te Ede dat zyne echtgenoote Derkje Berends
van Manen op den dertienden dezer maand Maart des avonds ten negen ure, ten woonhuize van
hem comparant te Lunteren binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk
geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam van Gysbert is gegeven. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den comparant, de getuigen en
ons ambtenaar is geteekend. / J D Schreuder / T. Prins / G: Busser / D: Hendriks // [cc 15-72003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
17-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 17-3-1845 No 72 / Op heden den Zeventienden Maart
des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Cornelis van Iperenburg oud
een en veertig jaren, van beroep wever wonende te Geldersch Veenendaal en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Hendrikus Schut oud een en dertig jaren van beroep logementhouder wonende beiden te Ede dat
zyne echtgenoote Johanna van Zoest op den vyftienden dezer maand Maart des voormiddags ten
tien ure, ten woonhuize van hem comparant te Geldersch Veenendaal binnen deze Gemeente is
bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de
voornaam van Gerhardus is gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door den comparant, de getuigen en ons Ambtenaar is geteekend. / G van Iperenburg / T. Prins / H
Schut / D: Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
17-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 17-3-1845 No 73 / Op heden den Zeventienden Maart
des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Hendrik Snel oud Zeven en
veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Lunteren en verklaarde in tegenwoordigheid van
Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en Hendrikus Schut oud een en
dertig jaren van beroep logementhouder wonende beiden te Ede dat zyne echtgenoote Margaretha
Rugenkamp op den vyftienden dezer maand Maart des voormiddags ten tien ure, ten woonhuize van
hem comparant te Lunteren binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk
geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam van Hermina is gegeven. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons Ambtenaar is
geteekend, hebbende de comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / T Prins / H Schut / D:
Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Prins:
17-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 17-3-1845 No 74 / Op heden den Zeventienden Maart
des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Reyer van Beek oud vier en
veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Ede en verklaarde in tegenwoordigheid van
Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en Gerrit Busser oud vier en
vyftig jaren van beroep veldwachter wonende beiden te Ede dat Zyne echtgenoote Maria Jansen op
den vyftienden dezer maand Maart des avonds ten negen ure, ten woonhuize van hem comparant te
Ede binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan het welk hij
verklaard heeft, dat door hem de voornaam van Berendina is gegeven. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen en ons ambtenaar is geteekend, hebbende de
comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven. / T. Prins / G: Busser / D: Hendriks // [cc 15-72003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
18-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 18-3-1845 No 75 / Op heden den Achttienden Maart
des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Roelof Davelaar oud acht en
twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Ede en verklaarde in tegenwoordigheid van
Theodorus Prins oud zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en Gerrit Busser oud vier en
vyftig jaren van beroep veldwachter wonende beiden te Ede dat Zyne echtgenoote Grietje
Bouwhorst op den Zestienden dezer maand Maart des avonds ten elf ure, ten woonhuize van hem
comparant te Ede binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan
het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam van Hendrikje is gegeven. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den comparant, de getuigen en ons Ambtenaar
is geteekend. / r davelaar / T. Prins / G: Busser / D: Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
19-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 19-3-1845 No 76 / Op heden den Negentienden Maart
des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Berend Berends oud negen en
dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Bennekom en verklaarde in tegenwoordigheid van
Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en Hendrikus Schut oud een en
dertig jaren van beroep logementhouder wonende beiden te Ede dat Zyne echtgenoote Janna
Bussink op den achttienden dezer maand Maart des namiddags ten twee ure, ten woonhuize van
hem comparant te Bennekom binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk
geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornamen van Hendrik Willem zyn
gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den comparant, de
getuigen en ons Ambtenaar is geteekend. / B Berends / T Prins / H Schut / D: Hendriks // [cc 15-72003/21-4-2007 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Prins:
21-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 21-3-1845 No 77 / Op heden den Een en twintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Heymen Hooijer
oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Lunteren en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Gerrit Busser oud vier en vyftig jaren van beroep veldwachter, beiden wonende te Ede dat Zyne
echtgenoote Geertje van Ravenhorst op den twintigsten dezer maand Maart des middags ten twaalf
ure, ten woonhuize van hem comparant te Lunteren binnen deze Gemeente is bevallen van een kind
van het vrouwelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam van
Evertje is gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den
comparant, de getuigen en ons Ambtenaar is geteekend. / H hooyer / T. Prins / G: Busser / D:
Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
21-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 21-3-1845 No 78. / Op heden den Een en twintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Adriaantje van
Lissel oud Zeven en dertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Lunteren en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Gerrit Busser oud vier en vyftig jaren van beroep veldwachter, beiden wonende te Ede dat
Willemyntje [#Harmsen] [renvooi in de rechtermarge: de doorhaling van Harmsen en renvooi
goedgekeurd / lees: van den Broek], ongehuwd, van [boere>] beroep boeremeid, wonende te Ede op
den een en twintigsten dezer maand Maart des morgens ten negen ure, ten woonhuize van hare
moeder te Ede binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan het
welk zij verklaard heeft, dat door de moeder de voornaam van Harmen is gegeven. Doende zy
comparante deze aangifte als vroedvrouw by de verlossing geadsisteerd hebbende. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparante, de getuigen en ons Ambtenaar
is geteekend. / A.V. Lissel / T Prins. / G: Busser / D: Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
22-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 22-3-1845 No 79 / Op heden den Twee en twintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Gerrit Vonk oud
dertig jaren van beroep wever wonende te Geldersch Veenendaal en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Hendrikus Schut oud een en dertig jaren van beroep logementhouder wonende beiden te Ede dat
zyne echtgenoote Teuntje de Groot op den een en twintigsten dezer maand Maart des avonds ten
Zeven ure, ten woonhuize van hem comparant te Geldersch Veenendaal binnen deze Gemeente is
bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de
voornaam van Hendrik is gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door den comparant, de getuigen en ons Ambtenaar is geteekend. / G Vonk / T. Prins. / H Schut / D:
Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Prins:
24-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 24-3-1845 No 80 / Op heden den Vierentwintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Hendrikus
Schimmel oud twee en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Ede en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Hendrikus Schut oud een en dertig jaren van beroep logementhouder wonende beiden te Ede dat
Zyne echtgenoote Carolina Weber op den drie en twintigsten dezer maand Maart des avonds ten
negen ure, ten woonhuize van hem comparant te Ede binnen deze Gemeente is bevallen van een
kind van het vrouwelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam van
Gerritje is gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door den
comparant, de getuigen en ons Ambtenaar is geteekend / H Schimmel. / T Prins. / H Schut / D:
Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
24-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 24-3-1845 No 81 / Op heden den Vier en twintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Frans Willem
Ebbers oud drie en veertig jaren, van beroep kleedermaker wonende te Ede en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Hendrikus Schut oud een en dertig jaren van beroep logementhouder wonende beiden te Ede dat
Zyne echtgenoote Aaltje Roelofs op den twee en twintigsten dezer maand Maart des morgens ten
negen ure, ten woonhuize van hem comparant te Ede binnen deze Gemeente is bevallen van een
kind van het vrouwelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de voornaam van
Evertje is gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuigen
en ons Ambtenaar is geteekend, hebbende de comparant verklaard niet te Kunnen Schryven / T.
Prins / H Schut / D: Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
25-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 25-3-1845 No 83 / Op heden den Vyf en twintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Hendrik Jan
Grevers oud vier en dertig jaren, van beroep wagenmaker wonende te Otterlo en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Gerrit Busser oud vier en vyftig jaren van beroep veldwachter wonende beiden te Ede dat zyne
echtgenoote Janna Everdina van de Craats op den drie en twintigsten dezer maand Maart des nachts
ten half een ure, ten woonhuize van hem comparant te Otterlo binnen deze Gemeente is bevallen
van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de
voornaam van Teunis is gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door den comparant de getuigen en ons Ambtenaar is geteekend. / [in een beverig handschrift:] H J
Grevers / T Prins / G: Busser / D: Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Prins:
25-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 25-3-1845 No 84 / Op heden den Vyf en twintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Aart Veenendaal
oud acht en twintig jaren, van beroep veldwachter wonende te Geldersch Veenendaal en verklaarde
in tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en
Gerrit Busser oud vier en vyftig jaren van beroep veldwachter wonende beiden te Ede dat Zyne
echtgenoote Hendrikje van Rennes op den vier en twintigsten dezer maand Maart des namiddags
ten een ure, ten woonhuize van hem comparant te Geldersch Veenendaal binnen deze Gemeente is
bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de
voornaam van Geurt is gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
den comparant, de getuigen en ons ambtenaar is geteekend. / A Veenendaal / T. Prins / G: Busser /
D: Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prins:
27-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 27-3-1845 No 85 / Op heden den zeven en twintigsten
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Robbert
Robbertsen oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Ede en verklaarde in
tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en Derk
van de Craats oud vier en veertig jaren van beroep bode ter plaatselyke secretarie wonende beiden
te Ede dat zyne echtgenoote Willemyntje Veldhuizen op den zes en twintigsten dezer maand Maart
des morgens ten acht ure, ten woonhuize van hem comparant te Ede binnen deze Gemeente is
bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de
voornamen van Jan Cornelis zyn gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door den comparant de getuigen en ons ambtenaar is geteekend. / R Robbertsen / T Prins
/ D.V.D.Craats / D: Hendriks // [cc 15-7-2003/21-4-2007 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prinsen:
20-8-1883 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Prinsen.
– (0) Kaartnummer: 5619
– (1) Regel- of volgnr.: 1 (van 9 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Prinsen
– (3) Voornamen: Theodorus
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: Hoofd
– (6) Geboortedatum: 20-8-1883
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: H [gehuwd]
– (9) Mutatie/datering: 20-6-1912
– (10) Kerkgenootschap: NH
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: landbouwer
– (14) Woonplaats: Wals 6
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– (15) Inschrijvingsdatum: – (16) Afkomstig van: – (17) Uitschrijvingsdatum: – (18) Vertrokken naar: – (19) Overleden op: – (20/21) Aanmerkingen: DSK 2575 // [cc (webfoto) 16-9-2012/24-10-2012 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prinsen:
18-10-1920 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Prinsen.
– (0) Kaartnummer: 5619
– (1) Regel- of volgnr.: 7 (van 9 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Prinsen
– (3) Voornamen: Theodorus
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: zoon
– (6) Geboortedatum: [18-8-1920>] 18 Oct. 1920
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: – (10) Kerkgenootschap: NH
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: – (14) Woonplaats: Wals 6
– (15) Inschrijvingsdatum: – (16) Afkomstig van: – (17) Uitschrijvingsdatum: – (18) Vertrokken naar: – (19) Overleden op: – (20/21) Aanmerkingen: DSK 2578 // [cc (webfoto) 16-9-2012/24-10-2012 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prinsen:
31-5-1951: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1951 / 31 Mei / Theodorus Prinsen [en] Johanna
Lammers // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Prinsen:
27-11-1964 (rouwliturgie huisarchief DEngelwijk): Rouwdienst ter gedachtenis van Theodorus
Prinsen gehouden op vrijdag 27 november 1964 in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen. /
Voorbereiding en stil Gebed. / Votum en Groet. / Zingen: Ps. 116 : 1 – 2 – 3 – 5. / God heb ik lief,
want die getrouwe Heer / Ik lag gekneld in banden van den dood / Och Heer, och wierd mijn ziel
door U gered / Gij hebt, o Heer, in ’t dood’lijkst tijdsgewricht / Gebed. / Schriftlezing: Ps. 121;
Hebr. 11 : 8 – 16. / Prediking: Tekst Hebr. 13 : 14. “want wij hebben hier geen blijvende stad, maar
wij zoeken de toekomende.” / Zingen: Gez. 217 : 1 – 2. / Komt, laat ons voortgaan, kind’ren / Zij
zal ons niet berouwen / Gebed en Geloofsbelijdenis. / Slotlied: gez. 174 : 1 – 4. / Vaste rots van
mijn behoud / Eenmaal als de stonde slaat / Zegenbede. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes Antonius (Derk Jan Antonie) Prinsen:
24-6-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 24-6-1867 No 47: Heden den Vier en
twintigsten Junij achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie
Gelderland, verschenen Johan Ruesink Klompenmaker oud Vijf en twintig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, in de Heurne dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter welke Zijne huisvrouw Hendrika Querreveld, Zonder beroep met hem alhier wonende op
Zaturdag den Twee en twintigsten der maand Junij dezes jaars, des voormiddags ten elf uren, in
Zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven de
voornaam van Berendina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Hermanus Helmink, wever, oud een en dertig jaren, en van Derk Jan Antonie Prinsen, daglooner
oud Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten
deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Comparant en den tweeden getuige, verklarende
de eerste getuige niet te Kunnen teekenen, als Zynde in het Schryven onervaren // J Ruesink / D J A
Prinsen / Ebeling // [cc (webfoto) 1-4-2010/14-2-2011 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Prinsen:
7-2-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 7-2-1843 No 5. / Heden den Zevenden der
maand februarij één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik Schepers,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie
Gelderland, verschenen: Johannes Keiser oud vier en dertig jaren, adsistent Geregtsdienaar en Derk
Willem Prinsen oud Zes en dertig jaren, Baardscheerder beide in deze Gemeente woonachtig;
dewelke ons hebben [#verklaard] [doorgehaald: “verklaard” en bijgevoegd “levenloos aangegeven
een kind van ’t vrouwelijk geslacht” / voorts doorgehaald “in den ouderdom van – is overleden” /
geappr.], dat op den Zevenden der maand februarij des jaars achttien honderd drie en veertig, des
morgens ten Zeven uren, in ’t Dorp in het huis, No. 106 binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom
van – is overleden] door Anna Catharina Tobe, Zonder beroep, huisvrouw van Jan Berend Jansen,
Koopman, beide wonende in deze Gemeente, is ter wereld gebragt, / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– W.B. (W.B.) Prinsen:
21-7-1959 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Heden overleed nog vrij onverwacht onze lieve
moeder, behuwd- en grootmoeder Berendina Hendrika Hane / weduwe van J.H. Prinsen / op de
leeftijd van ruim 83 jaren. / B.W. Prinsen / G.H. Prinsen / B.J.H. Prinsen-Wisselink / W.B. Prinsen
/ Johan en Rinus / Aalten, 21 juli 1959. / Prinsenstraat 41 / De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 24 juli 1959, op de begraafplaats “Berkenhove”. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden
in gebouw “Patrimonium”, welke om 2 uur begint, en waarbij u beleefd wordt uitgenodigd. // [cc
1982-1999 tB]
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– W.G. (W.G.) Prinsen:
7-6-1954 (rouwbrief): Hiermede vervullen wij de droeve plicht, U kennis te geven, dat na een korte
ongesteldheid, is overleden onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerhard Fredrik
Prinsen / Weduwnaar van Bildiena Julius, / in de ouderdom van ruim 79 jaar. / Winterswijk: B.A.
Prinsen. [en] T. Prinsen-Bulters. / Nijmegen: W.G. Prinsen. [en] J. Prinsen-de Jongh. /
Winterswijk: H. v. Lochem. [en] A. v. Lochem-Dijkgraaf. / Hees (Limburg): G.W. Prinsen. [en] S.
Prinsen-Heijting. / Dieren: A.B. Prinsen. [en] E.B. Prinsen-Nijweide. / Winterswijk: A. te BrakePrinsen. [en] J.B. te Brake. / Arnhem: B.F. Begeman-Prinsen. [en] H.J. Begeman. / Dieren, 7 Juni
1954. / “Hotel De Kroon”. / De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 10 Juni a.s., des
namiddags 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Winterswijk. Vertrek vanaf Cafè [lees:
Café] Prinsenhof, Misterstraat, Winterswijk te 14.00 uur, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd. //
[cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Prinsen:
24-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-2-1886 No. 41 / Heden den Vier en
twintigsten der maand February achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Hermanus Arnoldus Prinsen van beroep arbeider oud
vier en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antoinetta Wilhelmina
Veerbeek zijne huisvrouw, zonder beroep op maandag den twee en twintigsten der maand February
achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten zes uren, ten huize van hem comparant in Oer Wijk
D No. 132a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Johannes Mulleman van beroep arbeider oud Vier en Vyftig jaren, en Thomas
Hermanus Evers van beroep gemeentebode oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Prinsen:
21-8-1915 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Prinsen.
– (0) Kaartnummer: 5619
– (1) Regel- of volgnr.: 6 (van 9 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Prinsen
– (3) Voornamen: Willem
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: zoon
– (6) Geboortedatum: 21-8-1915
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: – (10) Kerkgenootschap: NH
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: – (14) Woonplaats: Wals 6
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– (15) Inschrijvingsdatum: – (16) Afkomstig van: – (17) Uitschrijvingsdatum: – (18) Vertrokken naar: – (19) Overleden op: – (20/21) Aanmerkingen: DSK 2577 +GD // [cc (webfoto) 16-9-2012/24-10-2012 tB]
– Wilhelmus (W.) Prinsen:
22-12-1982 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is
geweest, geven wij kennis dat in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland van ons is weggenomen,
na een kort ziekbed in het St. Jozefziekenhuis te Doetinchem, op 89-jarige leeftijd, onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder Bertha Johanna Luimes / sinds 30-10-1959 weduwe van G.
Naafs / “want mijn Rots en mijn Vesting zijt Gij” / Ps. 71:3B / Dinxperlo: J. Westendorp-Naafs /
Drempt: W. Klein Essink-Naafs / Gendringen: M. Prinsen-Naafs [en] W. Prinsen / Doetinchem: B.
Renting-Naafs [en] H. Renting / Tolkamer: G. Naafs [en] Th. Aalbers-Renting / Doetinchem: L.
Naafs [en] N. Naafs-Bosch / Dieren: H. Tjooitink [en] W. Tjooitink-Verkuil / Varsselder: D. Naafs
[en] R. Naafs-Veerbeek / Klein- en Achterkleinkinderen / 7076 BB Varsselder-Veldhunten, 22
december 1982 / Hoofdstraat 5 / De begrafenis zal plaats hebben op maandag 27 december a.s. /
Vooraf wordt er een rouwdienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen om 13.00 uur
waarna de begrafenis plaats vindt op de Ned. Herv. begraafplaats te Gendringen. Hierbij wordt u
beleefd uitgenodigd. / Gelegenheid tot condoleren voor aanvang van de rouwdienst vanaf 12.30 uur
in de kerk. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Prinsen:
26-4-1985 [overlijdensadvertentie huisarchief Engelwijk:] Heden ging plotseling van ons heen mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa Willem Prinsen / echtgenoot van Maria
Theodora Naafs / op de leeftijd van 69 jaar. / Gendringen: M.Th. Prinsen-Naafs / Dinxperlo: W.G.
Gemmink [en] N.G. Gemmink-Boland [en] Maarten, Eldert, Marlies / Doetinchem: F.G. Pastoor
[en] B.G.J. Pastoor-Gemmink [en] Monique, Claudy / Veenendaal: G.J. Gemmink [en] E.H.G.
Gemmink-Looman [en] Frank en Christa / 26 april 1985. / Van Lennepstraat 5 / 7081 BK
Gendringen. / De teraardebestelling zal in familiekring plaatsvinden. / De rouwdienst zal worden
gehouden op maandag 29 april om 13.30 uur in de N.H. Kerk te Gendringen. / Zij, die de
overledene de laatste eer willen bewijzen, worden hierbij beleefd uitgenodigd. / Gelegenheid tot
condoleren na de rouwdienst in “De Rank”. / Vader is opgebaard in de aula van het St. Antonia
verpleeghuis te Terborg, gelegenheid tot afscheid nemen zondag van 19.00-19.30 uur. // [cc 19821999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Prinsen:
26-4-1985 [overlijdensadvertentie huisarchief Engelwijk:] Met diep leedwezen hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van onze zwager Willem Prinsen / echtgenoot van M.Th.
Naafs / op de leeftijd van 69 jaar. / Zwagers en schoonzusters Naafs. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Prinsen:
26-4-1985 (liturgie huisarchief Engelwijk:] Liturgie voor de rouwdienst bij de begrafenis van:
Willem Prinsen / echtgen. van M.Th. Naafs / geb. 21-08-1915 / overl. 26-04-1985 / gehouden op
maandag 29 april 1985 om 13.30 uur in de Herv. kerk te Gendringen. / Voorganger: Ds. C.P.
Wijnberg. / Orgelspel. / Votum en groet. / Zingen: Lied 392 : 1 en 5 / Gebed. / Schriftlezing: Psalm
103 : 1-18 / Zingen: Psalm 103 : 1 en 5 / Overdenking. / Zingen: Lied 444 : 3 / Gebed. / Zingen:
Lied 442 : 1 en 3 / Zegen. / Orgelspel. / Collecte aan de uitgang bestemd voor de Restauratie van de
kerk. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (W.) Prinsen:
6-6-1997: Bron: Kerkleven in Oost-Gelderland, 6-6-1997: In memoriam / Op 21 mei overleed op de
leeftijd van 81 jaar Maria Theodora Prinsen-Naafs. / De rouwdienst werd gehouden op maandag 26
mei om 14.00 uur in de N.H. kerk van Gendringen. Aan de hand van Psalm 103 overdachten wij
haar leven. / Mevrouw Prinsen had geen makkelijk leven. Voor de oorlog trouwde zij met de heer
G.J. Gemmink en stichtte een gezin. Enkele dagen nadat de oorlog afgelopen was, werd haar man
door een scherf van een mijn dodelijk getroffen. Zij bleef met drie kleine kinderen achter. Dapper
nam zij de dubbele taak van kostwinner en moeder op zich. In 1958 hertrouwde zij met de heer W.
Prinsen. Er brak voor haar gezin een periode van stabiliteit aan. In 1985 moest zij ook haar tweede
man aan de dood afstaan. En in 1996 haar oudste zoon. Over dat laatste verlies is ze nooit meer
goed overheen gekomen. Moedig heeft zij haar strijd gestreden, gesterkt door het geloof en door de
bijstand van kinderen, kleinkinderen en de beide families. / Mevrouw Prinsen was echt een
achtergrondfiguur. Ze was graag thuis en vond het fijn bezoek te hebben. Ze had een luisterend oor
en diende de mensen graag met een goed advies. Ze had veel belangstelling voor haar kleinkinderen
en heeft de geboorte van haar eerste achterkleinkind nog mee mogen maken. Zij hield van lezen en
handwerken. / Wij wensen de familie de kracht van de Allerhoogste toe in het dragen van dit
verlies. Moge haar nagedachtenis de familie tot zegen zijn. / C. Maris uit Silvolde // [verderop:]
Overleden / Ons bereikte het bericht dat afgelopen woensdag (21 mei) is overleden mevrouw
Prinsen-Naafs. De rouwdienst en de begrafenis werden geleid door ds. Maris uit Silvolde, die ook
een in memoriam schreef. // [cc 1982-1999 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 6 augustus 2014 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Avenarius , editie 203-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris Archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bonenberg (ook Benenberg e.d.), editie 197-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-2 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)

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

J.H.G. te Boekhorst – PRINS & PRINSEN (nr. 204-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 173

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties), editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem : Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Flory (ook Fleury, Florissen e.d.), editie 195-1 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), editie 25-2 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
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– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
– Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
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Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
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Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via
de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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