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AHA-dossier nr. 209-1:

SPIER
(ook SPIERTZ e.d.)
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 voornamen. Dit is de eerste editie
van de collectie Spier (AHA-uitgave 209-1). 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, 12 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:

– A...:
– Arnoldus (Arnold) Spiertz:
11-2-1825: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 11-2-1825 No 6 / Heden den Elfden der maand
Februarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voordemiddags om Twaalf uren, is voor ons
Mr: Jan Andries Tengbergen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen Arnold Spiertz flankeur bij het derde Battaillon der
[dertiende afdeeling Nationale Infanterie in garnisoen alhier] oud negen en dertig jaren,
[#woonachtig in deze Gemeente,] dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
eenen Zoon welke zijne huisvrouw Maria Bevermans oud Zes en dertig jaren, op Woensdag den
negenden [der>] dezer maand Februarij, des middags ten Twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johannes / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den slagter Derk van Hal, oud acht en Veertig jaren,
en van den Schoenmaker Hendrik Herderschijt oud een en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente [en naaste buren / deze beide renvoijen en het doorslaan van woord goedgekeurd.],
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe
bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– B...: nog geen gegevens.
– C...: nog geen gegevens
– David (David) Spier:
5-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-6-1879 No. 64 / Heden den Vyfden der
maand Juny achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhard Breukink van beroep Winkelier oud Zes en Veertig jaren, en David
Spier van beroep Vleeschhouwer oud negen en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vierden der maand Juny achttien honderd
negen en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk A No. 111 in Gendringen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf maanden Louisa Aleida te Boekhorst, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van David Wilhelm te
Boekhorst, Bakker en van Maria Aleida Scholten, Zonder beroep, echtelieden, 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.
/ G Breukink / D Spier / VDLaar. // [cc 5-4-2001/21-7-2002 tB]
– David Aaron (David Aron) Spier:
10-12-1930: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-12-1930 No 75. / Heden den tienden
December negentienhonderd-dertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: David
Aron Spier, oud zes en twintig jaren, veehandelaar, geboren en wonende te Gendringen, meerder-

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

J.H.G. te Boekhorst – SPIER (nr. 209-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 3

jarige zoon der echtelieden Samuel Spier, overleden en van Judith de Haas, oud drie en vijftig [sc.
jaren], zonder beroep, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter eener / en Henrietta Heijman, oud vier en twintig jaren, zonder
beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Levi Heijman
oud twee en vijftig jaren, kleermaker en van Evalina van Praag, oud twee en vijftig jaren, zonder
beroep, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot
dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied,
alhier op den twee en twintigsten November dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en
Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: David Aron Spier en Henrietta Heijman /
Gedaan in tegenwoordigheid van: Zacharias van Praag, oud zes en zeventig jaren, zonder beroep,
wonende te Amsterdam, grootvader van de bruid en Samuel de Haas, oud twee en zestig jaren,
slager, wonende te Ommen, oom van den bruidegom / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet
is voorgelezen. / [ondertekening:] Spier / H. Heijman / J de Haas / L Meijman / E. Heyman v. Praag
/ Z van Praag / S. de Haas / [onleesbaar] // [cc 1982-1999 tB]
– E...: nog geen gegevens
– F...: nog geen gegevens
– G...: nog geen gegevens
– Hendricus (Henri) Spier:
15-9-1893: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 15-9-1893 No. 35 / Op heden den vijftienden
September achttien honderd drie-en-negentig, zijn voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het Huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Hendrik Willem
Nijland, fabriekarbeider, oud vier en twintig jaren, geboren in de gemeente Hummelo en Keppel en
wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van de echtelieden Hendrikus Nijland, arbeider en
Derkjen Evers, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente, die alhier tegenwoordig,
verklaarden, hunne toestemming tot dit huwelijk te geven ter eenre; / En Willemina Johanna
Meinen, zonder beroep oud vijf en twintig jaren, [geboren in de gemeente Wisch en / renvooi
goedgekeurd] wonende in de gemeente Stad-Doetinchem, doch voor minder dan zes maanden in de
gemeente Arnhem woonachtig geweest, meerderjarige dochter van de echtelieden Derk Adolf
Meinen, arbeider en Willemina Arentsen, zonder beroep, beiden wonende in de gemeente Wisch,
die alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven ter andere zijde. /
ons overleggende de navolgende stukken: / 1o een geboorte-extract van den bruidegom. / 2o een
bewijs van zijne voldoening aan de nationale militie. / 3o De toestemming aan bruidegom tot het
aangaan van een huwelijk, afgegeven door den Commandeerenden Officier van het achtste Regiment Infanterie. / 4o een geboorte-extract van de bruid. / 5o een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondigingen in de gemeente Stad-Doetinchem. / 6o een bewijs van zonder stuiting
afgeloopen huwelijksafkondigingen in de gemeente Arnhem / van welk voorgenomen Huwelijk de
afkondigingen binnen deze Gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den derden
en tienden September dezes jaars. / Gehoord de verklaring der partijen dat zij elkander tot echtgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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nooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den
Huwelijken Staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd in naam der wet verklaard, dat Hendrik Willem Nijland en Willemina Johanna Meinen door
het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
de nagenoemde uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen als: Bernardus Johannes Knaven, logementhouder, oud acht en vijftig jaren, Henri Spier, slager, oud vijf en twintig jaren, Hendrikus Es,
dienstknecht, oud drie en twintig jaren, allen wonende in deze gemeente en Arie van Elk; sigarenhandelaar, oud drie en twintig jaren, wonende in de gemeente Stad-Doetinchem. / En is dezelve na
voorlezing door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, den vader van den bruidegom, den
vader van de bruid en de getuigen, hebbende de moeder van den bruidegom en de moeder van de
bruid, als onkundig in het schrijven, verklaard niet te kunnen teekenen. / [met potlood in de marge:
D no 205 te Etten] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henri) Spier:
12-9-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-9-1898 No. 170 / Heden den twaalfden
September achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno
van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen: Henri Spier oud dertig jaren, van beroep slager wonende in
deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Rachel vander Laan, zonder beroep, op den elfden September dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Gendringen
wijk A no. honderdvijftien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Johanna Henriëtta / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert Freriks, oud drieenzestig jaren, van beroep arbeider en David
Willem te Boekhorst oud tweeenvijftig jaren, van beroep broodbakker beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henri) Spier:
23-6-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 23-6-1920 No 50. / Op heden, den drie en
twintigsten Juni negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Maurits Gans, oud een
en dertig jaren, Rijksklerk, geboren en wonende te Zevenaar, meerderjarige zoon van de echtelieden
Salomon Levie Gans overleden, en Hanna Meijer, zonder beroep, wonende te Zevenaar, ter eener; /
en Johanna Henriëtta Spier, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden Henri Spier, oud twee en vijftig jaren, slager, en
Rachel van der Laan, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die,
alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / ons
overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een
geboorte-extract van de bruid; / 3o. een bewijs van zonder stuiting afgelopen huwelijksafkondiging
door aanplakking in de gemeente Zevenaar op Zaterdag den twaalfden Juni dezes jaars; / van welk
voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking zonder
stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den twaalfden Juni / Gehoord de verklaring der partijen, dat
zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Maurits Gans en Johanna Henriëtta
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – SPIER (nr. 209-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 5

Spier door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Samuel Spier, oud vier
en veertig jaren, veehandelaar, wonende te Gendringen, oom van de bruid, en Abraham Gans, oud
zeven en dertig jaren, borstelfabrikant, wonende te ’s Gravenhage, broeder van den bruidegom. / En
is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de ouders van de
bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henri) Spier:
8-5-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 8-5-1928 No 30 / Heden den achtsten Mei
negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: / Meijer
Philips, oud dertig jaren, manufacturier, geboren en wonende te Winterswijk, meerderjarige zoon
der echtelieden Hartog Simon Philips en van Hanna Goldsmit, beiden overleden, ter eener / en
Sibilla Spier, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Henri Spier, oud zestig jaren, slager en van Rachel van der Laan,
oud een en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig
verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit
huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier en te Winterswijk op den een en twintigsten April dezes
jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten,
en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat
verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn:
Meijer Philips en Sibilla Spier / Gedaan in tegenwoordigheid van: Izaak Philips, oud zes en zestig
jaren, zonder beroep, wonende te Zutphen, oom van den bruidegom en Maurits Gans, oud negen en
dertig jaren, ontvanger der Directe belastingen, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hertog (Hartog) Spier:
1826-1836 (AHA-volgnr. 395), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 54:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 54
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Hartog [Spier]
– Geboortedatum: den [13>] 16 July 1801
– Godsdienst: Israëlitischen
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/21-6-2004 tB]
– Hertog (Hertog) Spier:
9-7-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-7-1838 No. 77. / Heden den Negenden der
maand Julij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor ons
Jan Richard Boeveldt, eerste Assessor der Gemeente Gendringen, by afwezigheid van den Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland
[diens functien waarnemende / renvooi goedgekeurd], verschenen David de winter, Vleeschhouwer oud een en vyftig jaren, en Arend Seinhorst, dagloner oud Negen en Vyftig jaren, beide in deze
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gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den achtsten der maand July
een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten Vier uren, in het huis No. 89 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een Jaar en Vier maanden is overleden Jacob
Spier, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Hertog Spier,
Koopman en van diens huisvrouw Vogel Cohen beide in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons
aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hertog (Hertoch) Spier:
5-2-1839: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1839 (Rijksarchief Arnhem, archiefblok
0107, inv.nr. 154): Audientieblad / Definitief Vonnis No 1. [sc. 11?] / Tusschen Jan Rosier, timmerman wonende in Voorst gemeente Gendringen als bij conclusie van dagvaarding van Jacobus Gerhardus te Boekhorst, Deurwaarder by het Kantongeregt te Terborg wonende te Gendringen in dato
den Drieentwintigsten January Achttien honderd negen en dertig den Vyfentwintigsten volgende
geregistreerd Eischende dat de natenoemen gedaagde Zal worden gecondemneerd tot dadelyke betaling aan den Requirant eener Som van Achttien gulden voortvloeyende wegens een halfjaar mondelinge huur van een half Huis staande en gelegen in het Dorp Gendringen dat de gedaagde van den
Requirant Eigenaar in gebruik heeft gehad Jaarlyks tegen Zes en dertig gulden welke huurprys is
verschenen geweest met den laatsten April van het [nogmaals:] het voorgaande jaar – en voorts in
de Kosten van den Processe, Eischer, compareerende in persoon ter eenre / – en Hertoch Spier,
Koopman, wonende in het Dorp Gendringen gedaagde verschynende mede in persoon ter andere
Zijde. / tegen welken eisch en conclusien de gedaagde inbragt dat de Eischer hem had beloofd een
portaal en pomp te Zullen maken en het huis niet in bewoonbaren staat had gebragt hy dus vermeende daarvoor schadeloosstelling te kunnen en mogen eischen. / Waarop de [#gedaag] Eischer
antwoorde dat hy ontkende Zulks beloofd te hebben en derhalve persisteerde by Zynen eisch en
conclusien. / blyvende de gedaagde mede by Zyn beweezen persisteeren. // Daadzaak. /
Overwegende dat de gedaagde niet ontkent de som van achttien gulden wegens huur aan den
Eischer verschuldigd te Zyn. / Overwegende dat de gedaagde het gemelde halve huis in den staat
waarin het zich bevond heeft aanvaard en gedurende een en een half jaar bewoond, ook over het
eerste Jaar de bedongen huurprys betaald, zonder klagten, wegens het niet voldoen aan de
gepretendeerde belofte van een portaal en pomp te maken, in te brengen en hetzelve reeds sedert
opgemelden laatsten April heeft ontruimd, en door Zyn Stilzwygen gedurende het gebruik moet
geacht worden geen hinder of schade te hebben gehad. // Regtspunt. / Overwegende dat een der
hoofdverpligtingen van de Huurders bestaat in het voldoen van den Huurprijs op de bepaalde
termijnen. // Beslissing. / Overwegende dat de gedaagde alzoo verpligt is, de geeischte Som van
achttien gulden aan den Eischer te betalen met de kosten. // Gezien Artikel 1596 No 2. van het
Burgerlyk Wetboek en Artikel 56 van het wetboek van Burgerlyke regtsvordering // Wij Hendrik
Rogge, Kantonregter van Terborg, Arrondissement Zutphen, Provincie Gelderland, In Naam en van
wege den Koning! doende regt. / Condemneeren den gedaagden Hertoch Spier voornoemd, om ter
Zake voorschreve dadelyk tegen quitantie aan den eischer te betalen de som van achttien gulden,
Verwyzen den gedaagden wyders in de Kosten dezer procedure die wy vereffend hebben op de som
van Vier gulden twee en veertig [#en een halve] cents, de Registratie uittegeven expeditie van dit
Vonnis en Andere daarop volgende Zaken er niet onder begrepen. / Aldus gevonnisd in het hoogste
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – SPIER (nr. 209-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 7

Ressort, in tegenwoordigheid van den fungeerenden Griffier Simon Thiebout Van Zuydam en in het
openbaar uitgesproken in onze teregtzitting van heden den Vyfden february Achttien honderd negen
en dertig. / Rogge / S: Thiebout van Zuydam fung Griffier // Geregistreerd te Terborg den negenden
february 1800 negenendertig, deel negen folio negenennegentig verso vak vyf. / Ontvangen twintig
cent voor regt van titel, makende met drieentwintig opcenten vyfentwintig cent; een blad één renvooi. / De Ontvanger / Visscher [= Mr Gerhardus Bernardus Visscher] // [de doorhaling van vier
woorden goedgekeurd.] // [onderaan in de marge:] f 0.20 / 23 opc 0.05 / f 0.25 // [cc 24-2-1999/235-2001 tB]
– I...: nog geen gegevens
– Jacobus (Jacob) Spier:
24-7-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-7-1817 No [41>] 42. / Heden den vier en
twintigsten der maand Juli eenduizend achthonderd en zeventien, des nademiddags om drie uren,
zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Hertog [Elard?>] Eleazer te
Winter Koopman oud Drie en Zeventig jaren, en Salomon Heijmans Schoolmeester oud Zeven en
Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag den
Vier en twintigsten der maand Juli des morgens ten negen uren, in het huis No. [niet ingevuld]
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes maanden is overleden Joseph Jacob Spier Zoon
van Jacob Spier Koopman binnen Gendringen en van Zijne Huisvrouw Telz Markus / Ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met de Comparanten // [in Hebreeuws schrift:] E te Winter / Salomans
Heymans / FWJdeHaes. // [cc (webfoto 66/290) 19-3-2010/21-3-2013 tB]
– Jacobus (Jacob) Spier:
1826-1836 (AHA-volgnr. 393), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 54:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 54
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: Jacob Spier
– Geboortedatum: den 25 Sept 1766
– Godsdienst: Israëlitischen
– Beroep: Koopman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/21-6-2004 tB]
– Jacobus (Jacob) Spier:
26-12-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-12-1833 No 87. / Heden den Zes en
twintigsten der maand December een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf
uren zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Joseph Levie Stern,
grondeigenaar oud Een en Vyftig jaren, en Michael Spanjaar [<Spanjerd], Koopman oud vier en
twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag
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den vijfentwintigsten der maand December een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens
ten drie uren, in het huis No. 105 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een
en [V>] Zeventig Jaren is overleden Jacob Spier, Koopman, geboren te Frankfort aan de Main in
het Koninkryk Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, Eheman van Elsken Markus,
Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, Zoon van Ooster Spier /:de moeder onbekend./ / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacob) Spier:
9-7-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-7-1838 No. 77. / Heden den Negenden der
maand Julij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor ons
Jan Richard Boeveldt, eerste Assessor der Gemeente Gendringen, by afwezigheid van den Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland
[diens functien waarnemende / renvooi goedgekeurd], verschenen David de winter, Vleeschhouwer oud een en vyftig jaren, en Arend Seinhorst, dagloner oud Negen en Vyftig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den achtsten der maand
July een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten Vier uren, in het huis No. 89 in
Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een Jaar en Vier maanden is overleden
Jacob Spier, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Hertog
Spier, Koopman en van diens huisvrouw Vogel Cohen beide in deze Gemeente woonachtig / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe
door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Henriëtta) Spier:
12-9-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-9-1898 No. 170 / Heden den twaalfden
September achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno
van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen: Henri Spier oud dertig jaren, van beroep slager wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Rachel vander Laan, zonder beroep, op den elfden
September dezes jaars, des namiddags ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Gendringen wijk
A no. honderdvijftien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Johanna Henriëtta / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Evert Freriks, oud drieenzestig jaren, van beroep arbeider en David Willem
te Boekhorst oud tweeenvijftig jaren, van beroep broodbakker beiden wonende in deze Gemeente,
en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Henriëtta) Spier:
23-6-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 23-6-1920 No 50. / Op heden, den drie en
twintigsten Juni negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Maurits Gans, oud een
en dertig jaren, Rijksklerk, geboren en wonende te Zevenaar, meerderjarige zoon van de echtelieden
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Salomon Levie Gans overleden, en Hanna Meijer, zonder beroep, wonende te Zevenaar, ter eener; /
en Johanna Henriëtta Spier, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden Henri Spier, oud twee en vijftig jaren, slager,
en Rachel van der Laan, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen,
die, alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde
/ ons overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een
geboorte-extract van de bruid; / 3o. een bewijs van zonder stuiting afgelopen huwelijksafkondiging
door aanplakking in de gemeente Zevenaar op Zaterdag den twaalfden Juni dezes jaars; / van welk
voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking zonder
stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den twaalfden Juni / Gehoord de verklaring der partijen, dat
zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Maurits Gans en Johanna
Henriëtta Spier door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Samuel Spier,
oud vier en veertig jaren, veehandelaar, wonende te Gendringen, oom van de bruid, en Abraham
Gans, oud zeven en dertig jaren, borstelfabrikant, wonende te ’s Gravenhage, broeder van den
bruidegom. / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de
ouders van de bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Spiertz:
11-2-1825: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 11-2-1825 No 6 / Heden den Elfden der maand
Februarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voordemiddags om Twaalf uren, is voor ons
Mr: Jan Andries Tengbergen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen Arnold Spiertz flankeur bij het derde Battaillon der
[dertiende afdeeling Nationale Infanterie in garnisoen alhier] oud negen en dertig jaren, [#woonachtig in deze Gemeente,] dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eenen
Zoon welke zijne huisvrouw Maria Bevermans oud Zes en dertig jaren, op Woensdag den negenden
[der>] dezer maand Februarij, des middags ten Twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johannes / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van den slagter Derk van Hal, oud acht en Veertig jaren, en van
den Schoenmaker Hendrik Herderschijt oud een en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente [en naaste buren / deze beide renvoijen en het doorslaan van woord goedgekeurd.],
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe
bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– Josephus (2x) (Joseph) Spier:
6-2-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-2-1816 No 4. / In het jaar eenduizend achthonderd en zestien, den Zesden der maand Februarij, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons
Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Ruth te Poel oud negenenvyftig jaren,
Pompenmaker – en Hendrik Romp oud Zesenvyftig jaren Tapper beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Vyfden der maand Februarij dezes jaars, des middags
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leden Joseph Spier, zonder beroep, zoon van Joseph Spier en Clara Ooster. / Ons van de waarheid
dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend met de comparanten / Rut te Poel / Hendrik Romp / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos
nr. 8935) 21-4-2001/30-5-2007 tB]
– Josephus Jacobus (Joseph Jacob) Spier:
24-7-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-7-1817 No [41>] 42. / Heden den vier en
twintigsten der maand Juli eenduizend achthonderd en zeventien, des nademiddags om drie uren,
zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Hertog [Elard?>] Eleazer te
Winter Koopman oud Drie en Zeventig jaren, en Salomon Heijmans Schoolmeester oud Zeven en
Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag den
Vier en twintigsten der maand Juli des morgens ten negen uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes maanden is overleden Joseph Jacob Spier Zoon van
Jacob Spier Koopman binnen Gendringen en van Zijne Huisvrouw Telz Markus / Ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met de Comparanten // [in Hebreeuws schrift:] E te Winter / Salomans
Heymans / FWJdeHaes. // [cc (webfoto 66/290) 19-3-2010/21-3-2013 tB]
– K...: nog geen gegevens
– Levi (Levij) Spier:
21-8-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 21-8-1815 No 134 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Een & twintigsten Augustus zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Willem Praastink en Levij Spier gebuuren welke ons hebben verklaard dat op den negentienden Augustus dezes jaars des avonds ten negen uren in het huis No.
1016 is overleden Clazina Catharina Petronella Van Helden oud Een Jaar dochter van Dirk en Van
Maartje Jekel / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Marcus (Marcus) Spier:
1826-1836 (AHA-volgnr. 398), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 54:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 54
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 6)
– Naam: Marcus [Spier]
– Geboortedatum: den 17 Decemb 1814
– Godsdienst: Israëlitischen
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/22-6-2004 tB]
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– Marcus (Marcus) Spier:
29-5-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-5-1843 No 40. / Heden den negen en
twintigsten der maand Mei achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Joseph Levy Stern, van beroep Landbouwer, oud Zestig jaren,
en Marcus Spier, van beroep Koopman oud acht en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zeven en twintigsten der maand Mei
achttien honderd drie en veertig, des avonds ten half acht uren, in het huis No. 22 in Gendringen,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en Zestig jaren is overleden des eerstgenoemden
Comparants aangehuwde Zuster Fronike Davids, Zonder beroep, geboren te Huls Kreits Kempen, in
Pruissen, en tydelyk verblyf gehad hebbende in deze Gemeente, vroeger weduwe van Bernard
Mendels Cohen, thans ehevrouw van Hertz Hertz, Zonder beroep, woonachtig te Sonst Regeringsbezirk Dusseldorp, Koningryk Pruissen, en dochter van wylen de ehelieden Salomon Davids, en
Maaltje Salomons. / [met paarse inkt in de marge: Krachtens Vonnis der Arrondissements Regtbank
te Zutphen van den vyfden April dezes jaars, behoorlyk geregistreerd, ingeschreven op folio
Zeventien en Achttien van het Overlydens register dezer Gemeente over het loopende jaar, is de
naam van de overleden Fronike Davids veranderd in “Rosalia Frommert Salmen”, en die van haren
vooroverleden echtgenoot Bernard Mendels Cohen in “Bernard Mendel”. Gendringen den vijf en
twintigsten July achttien honderd negen en Veertig. / De Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Gendringen / v. Woelderen] / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Marcus (Marcus) Spier:
11-7-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-7-1845 No 89. // Heden den elfden der
maand July achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Joanna Petronella Huink, huisvrouw van Petrus Weghorst van beroep
geadmitteerd vroedvrouw, oud vyf en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Leentje Zeehandelaar, Zonder beroep, ongehuwd, in deze Gemeente woonachtig op
Donderdag den tienden der maand July achttien honderd vijf en veertig, des middags ten vyf uren,
ten huize van Marcus Spier, Koopman in Gendringen No 29, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Sara, en Zulks op
verzoek der genoemde moeder. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de getuigen Josephus Adrianus Somers, van beroep gepensioneerd Militair oud een en vyftig
jaren, en Marcus Spier, van beroep Koopman, oud een 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 de Comparante en de getuigen // J P Huink / J:A: Somers /
M Spier / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 60/288) 8-7-2014/12-8-2014 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – SPIER (nr. 209-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 12

– Meyer (Meijer) Spier:
1826-1836 (AHA-volgnr. 396), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 54:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 54
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Meijer [Spier]
– Geboortedatum: den 20 Junij 1805
– Godsdienst: Israëlitischen
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/21-6-2004 tB]
– N...: nog geen gegevens
– Ooster (Ooster) Spier:
1826-1836 (AHA-volgnr. 397), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 54:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 54
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Ooster [Spier]
– Geboortedatum: den 2 April 1810
– Godsdienst: Israëlitischen
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/22-6-2004 tB]
– Ooster (Ooster) Spier:
26-12-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-12-1833 No 87. / Heden den Zes en
twintigsten der maand December een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf
uren zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Joseph Levie Stern,
grondeigenaar oud Een en Vyftig jaren, en Michael Spanjaar [<Spanjerd], Koopman oud vier en
twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag
den vijfentwintigsten der maand December een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens
ten drie uren, in het huis No. 105 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een
en [V>] Zeventig Jaren is overleden Jacob Spier, Koopman, geboren te Frankfort aan de Main in
het Koninkryk Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, Eheman van Elsken Markus,
Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, Zoon van Ooster Spier /:de moeder onbekend./ /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Ooster (Ooster) Spier:
9-6-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-6-1845 No 64. / Heden den negenden der
maand Juny achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes van Niel, van beroep Boerenwerk doende oud drie en veertig jaren, en
Ooster Spier, van beroep Koopman, oud twee en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den achtsten der maand Juny achttien honderd vijf en
veertig, des morgens ten half vier uren, in het huis No. 98 in Gendringen, binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van acht jaren is overleden Salomon de Jongh, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Salomon Levie de Jongh, Koopman, en Blümchen
Raab, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– P...: nog geen gegevens
– Q...: nog geen gegevens
– R...: nog geen gegevens
– Salomon (Salomon) Spier:
6-4-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-4-1908 No 82 / Heden den zesden April
negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Samuel
Spier oud tweeendertig jaren, van beroep veehandelaar wonende in deze Gemeente, die verklaarde,
dat zijne echtgenoot Judith de Haas, zonder beroep op den vijfden April dezes jaars, des namiddags
ten vier ure, ten huize van hem aangever te Gendringen nummer honderdzesendertig binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden
Salomon / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus Bouwman, oud vijftig jaren, van beroep winkelier en Jan Hendrik Aalbers oud tweeenveertig jaren, van
beroep timmerman beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Samuel (Samuel) Spier:
6-4-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-4-1908 No 82 / Heden den zesden April
negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Samuel
Spier oud tweeendertig jaren, van beroep veehandelaar wonende in deze Gemeente, die verklaarde,
dat zijne echtgenoot Judith de Haas, zonder beroep op den vijfden April dezes jaars, des namiddags
ten vier ure, ten huize van hem aangever te Gendringen nummer honderdzesendertig binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden
Salomon / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus Bouwman, oud vijftig jaren, van beroep winkelier en Jan Hendrik Aalbers oud tweeenveertig jaren, van
beroep timmerman beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Samuel (Samuel) Spier:
23-6-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 23-6-1920 No 50. / Op heden, den drie en
twintigsten Juni negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Maurits Gans, oud een
en dertig jaren, Rijksklerk, geboren en wonende te Zevenaar, meerderjarige zoon van de echtelieden
Salomon Levie Gans overleden, en Hanna Meijer, zonder beroep, wonende te Zevenaar, ter eener; /
en Johanna Henriëtta Spier, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden Henri Spier, oud twee en vijftig jaren, slager,
en Rachel van der Laan, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen,
die, alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde
/ ons overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een
geboorte-extract van de bruid; / 3o. een bewijs van zonder stuiting afgelopen huwelijksafkondiging
door aanplakking in de gemeente Zevenaar op Zaterdag den twaalfden Juni dezes jaars; / van welk
voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking zonder
stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den twaalfden Juni / Gehoord de verklaring der partijen, dat
zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen,
welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Maurits Gans en Johanna Henriëtta
Spier door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Samuel Spier, oud vier
en veertig jaren, veehandelaar, wonende te Gendringen, oom van de bruid, en Abraham Gans, oud
zeven en dertig jaren, borstelfabrikant, wonende te ’s Gravenhage, broeder van den bruidegom. / En
is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de ouders van de
bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Samuel (Samuel) Spier:
10-12-1930: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-12-1930 No 75. / Heden den tienden
December negentienhonderd-dertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: David
Aron Spier, oud zes en twintig jaren, veehandelaar, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Samuel Spier, overleden en van Judith de Haas, oud drie en vijftig [sc.
jaren], zonder beroep, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter eener / en Henrietta Heijman, oud vier en twintig jaren, zonder
beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Levi Heijman
oud twee en vijftig jaren, kleermaker en van Evalina van Praag, oud twee en vijftig jaren, zonder
beroep, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot
dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied,
alhier op den twee en twintigsten November dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en
Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: David Aron Spier en Henrietta Heijman /
Gedaan in tegenwoordigheid van: Zacharias van Praag, oud zes en zeventig jaren, zonder beroep,
wonende te Amsterdam, grootvader van de bruid en Samuel de Haas, oud twee en zestig jaren,
slager, wonende te Ommen, oom van den bruidegom / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet
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is voorgelezen. / [ondertekening:] Spier / H. Heijman / J de Haas / L Meijman / E. Heyman v. Praag
/ Z van Praag / S. de Haas / [onleesbaar] // [cc 1982-1999 tB]
– Sara (Sara) Spier:
1826-1836 (AHA-volgnr. 399), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 54:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 54
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 7)
– Naam: Sara [Spier]
– Geboortedatum: den 9 July 1817
– Godsdienst: Israëlitischen
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/22-6-2004 tB]
– Sibilla (Sibilla) Spier:
8-5-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 8-5-1928 No 30 / Heden den achtsten Mei
negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: / Meijer Philips, oud dertig jaren, manufacturier, geboren en wonende te Winterswijk, meerderjarige zoon der
echtelieden Hartog Simon Philips en van Hanna Goldsmit, beiden overleden, ter eener / en Sibilla
Spier, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige
dochter der echtelieden Henri Spier, oud zestig jaren, slager en van Rachel van der Laan, oud een en
zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden
hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is
zonder stuiting geschied, alhier en te Winterswijk op den een en twintigsten April dezes jaars /
Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat
zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn:
Meijer Philips en Sibilla Spier / Gedaan in tegenwoordigheid van: Izaak Philips, oud zes en zestig
jaren, zonder beroep, wonende te Zutphen, oom van den bruidegom en Maurits Gans, oud negen en
dertig jaren, ontvanger der Directe belastingen, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– T...: nog geen gegevens
– U...: nog geen gegevens
– V...: nog geen gegevens
– W...: nog geen gegevens
– X...: nog geen gegevens
– Y...: nog geen gegevens
– Z...: nog geen gegevens
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 12 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)
– Borggreven (ook Burggraaf e.d.), editie 205-1 (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)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
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)
Dales (ook Daales e.d.), editie 208-1 (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)
– Dreven en Driever (ook Drijver e.d.), editie 206-1 (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)
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– 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)
– 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)
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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)
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)
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Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Spier (ook Spiertz e.d.), editie 209-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
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)
Vinkenvleugel (ook Finkeflugel e.d.), editie 207-1 (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)
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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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