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AHA-dossier nr. 210-1:

TIJDINK
(ook TEDINK, TEETINCK, TEITINK, TESINK, TETINK, TEYINK,
TEYTINK, THESINGH, THEITING, THYINK, TYDENS, TYTING 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 Tijdink e.d. (AHA-uitgave 210-1). 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, 14 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:

– A...: nog geen gegevens.
– Bernardus (Bernadus) Tyting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3847), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 590:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 445
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 5)
– Naam: Bernadus Tyting
– Geboortedatum: den 12 April 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 5:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 5:] Den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: Jozef van Ness en Geertruid Tammel overleden. / 5. vertrokk~ Mei
1828 Zie Sub No 669. / No 2, 3 & 4 vertr naar Elders. // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
– Bernardus (Bernard) Teitink:
26-7-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-7-1830 No 66 / Heden den Zes en twintigsten der maand July een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard Boeveldt,
fungerend / Goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Lamers, Kleermaker oud twee en dertig jaren,
en Bernard Teitink, Linnenwever oud Vyf en tachtig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vier en twintigsten der maand July een duizend
acht honderd dertig, des namiddags ten vyf uren, in het huis No. 446 in Ulft binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van Zes maanden is overleden. Theodora Bulo, Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van de Ehelieden Derk Bulo en Geertruid Weinand,
dagloner in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den
eerstgenoemden Comparant verklarende den laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde
niet te Kunnen Schryven.
– Bernardus (Bernard) Teitink:
18-1-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1854 No 7. / Heden den Achttienden der
maand January achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Bernadus Wijkamp van beroep daglooner oud drie en Veertig jaren,
/ en Hendrik van de Fall van beroep daglooner oud vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op dingsdag den Zeventienden der maand Januarij
achttien honderd vier en vijftig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 455 op den Pol, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie en veertig Jaren is overleden Hermann Joseph Teitink,
daglooner, geboren te Boekholt in Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Joanna Wissing, zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wijlen de ehelieden
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Bernard Teitink en Gesina Kock. / 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.
– Bernardus Josephus (B:J:) Theiting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3692), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 571:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 426
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 8)
– Naam: B: J: Theiting
– Geboortedatum: Zie Sub No 654
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Theodora Bouwman vertrokk~ Mei 1827 naar Wisch / 6 B: Bannink
vert 1827 Decemb naar Sillevolde / 8 & 9. [#& 10] vertrokken Maart 1828. / 10 is [#gebleven] vertr
naar het Bredenbroek / 11. Oosterholt H: vert naar Uenk Aug 1829 // [cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Bernardus Josephus (Bernard Joseph) Theiting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4142), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 654:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 478
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 10)
– Naam: Bernard, Joseph Theiting
– Geboortedatum: den 12 April. 1785.
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Landbouwer / 7) Dagloner / [10)] Wever / [11)] Weversgezel
– Vestiging in de gemeente: [10)] 1. Mey. 1826. / [11)] 1. Mey. 1826
– Vertrokken of overleden: 10 & 11 vertrokken 1827 Februarij. naar Sub No 571 / 2 A: Aalders
overleden / No 4 vert Mei 1829 Sub No 65 // [cc 16-9-2004/2-5-2005 tB]
– Christina (Stijntje) Teiting:
4-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-1-1838 No. 3. / Heden den Vierden der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Breukers, dagloner oud acht en dertig
jaren, en Theodorus Willemsen, dagloner oud acht en veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den derden der maand January een duizend
acht honderd acht en dertig des avonds ten vyf uren, in het huis No. 621 in Rafelder binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vier weken is overleden Johanna Arendsen, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest binnen deze Gemeente, dochter van de ehelieden Jan Arendsen en
Stijntje Teiting, dagloners binnen 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. / nadat de
Comparanten, daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard hadden niet te kunnen schryven.
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– Christina (Stijntje) Tytink:
14-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-6-1845 No 80. // Heden den Veertienden
der maand Junij 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 Jan Arendsen van beroep Klompenmaker oud Zevenendertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Stijntje Tytink, zijne huisvrouw op vrydag
den dertiende der maand Junij achttien honderd vijf en veertig, des nachts ten vier uren, ten huize
van hem comparant in Rafelder No 621, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerhard. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Lamert Roelofs van beroep landbouwer oud dertig
jaren, en Theodorus Willemsen van beroep dagloner oud zes envyftig 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 eerstgenoemde getuige,
hebbende de laatstgenoemde, daartoe door ons aangezocht zijnde verklaart niet te Kunnen
Schryven, als zulks niet geleerd hebbende // J Arendsen / L Roelofs / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 58/288) 8-7-2014/14-8-2014 tB]
– Christina (Styntje) Tytink:
20-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 20-5-1876 No. 10. / Heden den Twintigsten
der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den Zevenden en op zondag den Veertienden Mei achttien honderd zes en zeventig, / Gerhard Arendsen, oud dertig Jaren, Klompenmaker,
geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige Zoon van wylen de echtelieden Jan Arendsen
en Styntje Tytink, ter eenre / en Johanna Dora Koskamp, oud acht en dertig Jaren, dienstmeid, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Hendrik Willem Koskamp, en van
Aaltje Buitink, echtelieden, Arbeiders, mede in deze gemeente wonende, ter andere zyde, / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. /
2o Het Geboorte attest van den Bruidegom. / 3o Het Geboorte attest der Bruid. / Vervolgens door
Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat
zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen,
welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Gerhard Arendsen en Johanna Dora
Koskamp door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Barend Koldewei, Schoenmaker,
oud vier en dertig Jaren, Theodorus Eppink, Kuiper, oud negen en twintig Jaren, Gerrit Hendrik
Romp, Stoelenmaker, oud Zeven en twintig Jaren en Hendrikus Fredrikus Bertels, Gemeentebode,
oud Zes en Veertig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte
opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid en de getuigen.
– D...: nog geen gegevens.
– E...: nog geen gegevens.
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– Franciscus Josephus (Frans Joseph) Tyting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3852), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 590:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 445
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 9)
– Naam: Frans Joseph [Tyting]
– Geboortedatum: den 8 Septemb 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 5:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 5:] Den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: Jozef van Ness en Geertruid Tammel overleden. / 5. vertrokk~ Mei
1828 Zie Sub No 669. / No 2, 3 & 4 vertr naar Elders. // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
– Franciscus Josephus (Franciscus Josephus) Teitink:
25-3-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1879 No. 30 / Heden den Vyf en twintigsten der maand Maart 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, Jan Willem Hafkenscheid van beroep Tapper oud twee en Zestig
jaren, en Engelbertus Robben van beroep Arbeider oud Vier en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vier en twintigsten der
maand Maart achttien honderd negen en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk D N o.
39 in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf Jaren en twee maanden
Theodora Antonia Teitink Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente
dochter van Franciscus Josephus Teitink en van Geertruida Dinklo, echtelieden, Arbeiders te
Gendringen overleden / 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 / J W Hafkenscheid / E Robben / VDLaar. // [cc 30-11-2000/7-7-2002 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Teetinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
153:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 6 [en] 1 / Gerrit Teetinck / Sess koeijen een
tweejaerigh eñ Een Eenwinter / getuijge Hendrick Aelers eñ Jan Smitt / [summa:] 3-18-:
– Gerhardus (Gerrit) Teetinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
154:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 5 [en] – / Hendrick Aelers / vijff koeijen eñ twee
kalver / getuijg[en] gerrit Teetinck eñ Evert Aelers / [summa:] 3-:-:
– Gisberta Hermina (Gijsberta Hermina) Teijink:
5-9-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3558):
– Kind: Willem Walrad Struben
– Geboren: 5-9-1874
– Gedoopt: 25-10-1874
– Vader: Marinus [Jacobe>] Jacobus Struben
– Moeder: Gijsberta Hermina Teijink // [cc 8-6-2009/6-7-2009 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Tijdink:
4-2-1817: Overlijdensregister gemeente Borculo, 4-2-1817 (nummer) 4 / Heden den Vierden der
maand Februarij eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor
ons Petrus Jakobus Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Tijdink oud vier en dertig jaren,
Smith van beroep / en Jan Witzand oud vijf en vijftig jaren Dagloner van beroep / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand Februarij des
jaars 1817, des nagts ten een uren, in het huis No. 133 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
zes en zeventig jaren is overleden Antonie Ter Harkel, Echtgenoot van Barendjen Ter Meulen. /
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 / H Tijdink / Y Wit Sant
– Hermanus (Hermanus) Teijtink:
2-10-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-10-1833 No [67>] 68 / Heden den Tweeden
der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om half tien uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Lamers, Kleermaker oud Vyf en
dertig jaren, en Hermanus Teijtink, wever oud Drie en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den Eersten der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 443 in Ulft binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Drie en Veertig Jaren is overleden Hendrikus Erntsen, dagloner
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente ongehuwde Zoon van wylen Geerling Erntsen en
van diens nagelatene weduwe Theodora Meijnen, Zonder beroep in deze gemeente woonachtig /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. / met de Comparanten. / J: Lamers / H: Teijtink / v.Woelderen // [cc 27-62003/14-5-2006 tB]
– Hermanus (Hermanus) Teytink:
7-10-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-10-1833 No [68, veranderd in:] 69 / Heden
den Zevenden der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Frans Willem Hafkenscheid, Kuiper oud Zes en dertig jaren, en Hermanus Teytink, wever oud drie en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden maandag den
Zevenden der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Zeven uren,
in het huis No. 441 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren is
overleden Johanna Witjes, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Ehevrouw van Gerrit Jan Verholt, dagloner in deze gemeente woonachtig, dochter van wylen de Ehelieden Arnoldus Witjes en Catharina Smits / 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. / F W Hafkenscheid / H: Teytink / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/13-5-2006 tB]
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– Hermanus Josephus (H:J:) Theiting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3693), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 571:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 426
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 9)
– Naam: H: J: Theiting
– Geboortedatum: Zie Sub No 654
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Theodora Bouwman vertrokk~ Mei 1827 naar Wisch / 6 B: Bannink
vert 1827 Decemb naar Sillevolde / 8 & 9. [#& 10] vertrokken Maart 1828. / 10 is [#gebleven] vertr
naar het Bredenbroek / 11. Oosterholt H: vert naar Uenk Aug 1829 // [cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Hermanus Josephus (Herman Joseph) Tyting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3850), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 590:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 445
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 7)
– Naam: Herman Joseph [Tyting]
– Geboortedatum: den 16 Mei 1810
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 5:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 5:] Den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: Jozef van Ness en Geertruid Tammel overleden. / 5. vertrokk~ Mei
1828 Zie Sub No 669. / No 2, 3 & 4 vertr naar Elders. // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
– Hermanus Josephus (Herman Joseph) Theiting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4143), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 654:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 478
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 11)
– Naam: Herman Joseph Theiting
– Geboortedatum: den 17. Mey. 1810
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Landbouwer / 7) Dagloner / [10)] Wever / [11)] Weversgezel
– Vestiging in de gemeente: [10)] 1. Mey. 1826. / [11)] 1. Mey. 1826
– Vertrokken of overleden: 10 & 11 vertrokken 1827 Februarij. naar Sub No 571 / 2 A: Aalders
overleden / No 4 vert Mei 1829 Sub No 65 // [cc 16-9-2004/2-5-2005 tB]
– Hermanus Josephus (Hermann Joseph) Teitink:
22-4-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-4-1839 No. 45. / Heden den twee en twintigsten der maand April een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Hermann Joseph Teitink van beroep Wever oud acht en twintig jaren, en
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Hendrik van de Fall van beroep Schoenmaker oud Zeven en Veertig jaren, beide te Ulft in deze
Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den een en twintigsten der maand
April des jaars achtien honderd negen en dertig des morgens ten vyf uren, in het huis No. 455 te Ulft
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee jaren en Zes maanden is overleden Christiaan
Wolters, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Theodorus
Wolters, Schoenmaker, en van diens ehevrouw Christina Bulo, beide in deze Gemeente woonachtig
/ Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend, met de Comparanten. / H.J. Teitink / [in een Duits handschrift:] J Van de Fall / v.Woelderen
– Hermanus Josephus (Hermann Joseph) Teitink:
11-5-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-5-1839 No. 54 / Heden den elfden der
maand Mei een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hermann Joseph Teitink, van beroep Wever oud acht en twintig jaren, en Hendrik van
de Fall, van beroep Schoenmaker oud Zeven en Veertig jaren, beide te Ulft in deze Gemeente
woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den elfden der maand Mei des jaars achtien
honderd negen en dertig des nachts ten drie uren, in het huis No. 455 te Ulft binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van drie en Zestig jaren is overleden Bernardus Bulo, dagloner, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Elsken ten Haaf, dagloonster in deze Gemeente
woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Everhardus Bulo en Christina de Wilt / Van welke
verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten. / H:
J: Teitink. / [in een Duits handschrift:] H Van de Fall / v.Woelderen // [cc 15-11-2002/29-4-2006 tB]
– Hermanus Josephus (Herman Joseph) Teitink:
26-12-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-12-1843 No 73 / Heden den zesentwintigsten der maand December achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Richard Boeveldt,
eerste Assessor [en by afwezigheid van den Burgemeester speciaal belast met de waarneming der
functien van: / renvooi en doorhaling van de gedrukte woorden Burgemeester en goedgekeurd.]
[#Burgemeester en] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Herman Joseph Teitink van beroep wever oud tweeendertig jaren, en
Hendrik van der Fall van beroep schoenmaker oud drieenvyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den vyfentwintigsten der maand
December achttien honderd drie en veertig, des morgens ten vier uren, in het huis No. 456 in Pol,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vierenzeventig jaren is overleden Everhardus Bulo,
zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwnaar [van / renvooi
goedgekeurd.] Aaltjen Lensing, laatstelyk eheman van Wilhelmina Tammel, dagloonster in deze gemeente woonachtig en zoon van wylen de ehelieden Everhardus Bulo en Anna Christina de Wilt. /
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.
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– Hermanus Josephus (Hermann Joseph) Teitink:
18-1-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1854 No 7. / Heden den Achttienden der
maand January achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Bernadus Wijkamp van beroep daglooner oud drie en Veertig jaren,
/ en Hendrik van de Fall van beroep daglooner oud vier en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op dingsdag den Zeventienden der maand Januarij
achttien honderd vier en vijftig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 455 op den Pol, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie en veertig Jaren is overleden Hermann Joseph Teitink,
daglooner, geboren te Boekholt in Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Joanna Wissing, zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wijlen de ehelieden
Bernard Teitink en Gesina Kock. / 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.
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Anna) Tidden:
26-5-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-5-1830 No 55 / Heden den Zes en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor
ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard Boeveldt
fungerend / zoo mede de doorhaling van Zes woorden.] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes van Niel,
Schoenmaker oud acht en twintig jaren, en Hendrik Gieling, dagloner oud Zestig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den Vyf en twintigsten
der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des morgens ten Elf uren, in het huis No. 87 in
Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Vyftig jaren is overleden. Jacob
Philip Jansen, in leven kuiper, geboren te Ringenberg, Koningryk Pruissen, en woonachtig in deze
Gemeente, Eheman van Anna Catharina Spin, in deze Gemeente wonende en zoon van wylen de
Ehelieden Hendrikus Jansen en Anna Tidden. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de
Comparanten.
– Johanna (Joanna) Teitink:
16-1-1897: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 429]: [geb./ged.] 16/17-11897: Joannes Joseph. / Parentes: Reinirus Hooiman et Gertruda Maria Verhoeven (Groot Azewijn)
/ Patrini: Joannes Wigbert. Verhoeven (Herwen) et Joanna Teitink (Zeddam) / Observ.: No. 126 /
Die 30 sept. 1926 matrimonium contraxit in ecclesia par. de Rijswijk (Z.H.) cum Wubben.
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– Johannes (Jannes) Thesink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3061), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 462:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 354
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 6)
– Naam: Jannes [Thesink]
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 12-8-2004/17-2-2005 tB]
– Johannes (Johannes) Teitink:
15-4-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-4-1879 No. 41 / Heden den Vyftienden
der maand April 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, Johannes Teitink van beroep Zandvormer oud drie en Veertig jaren, en
Christianus Franciscus Hafkenscheid van beroep Kleermaker oud twee en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Veertienden der maand
April achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten Vyf uren, in het huis Wijk D N o. 110 in
Oer binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen maanden Gradus Hendrikus
Veltkamp, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Zoon van Bernardus
Veltkamp en van Willemina Lueb, echtelieden arbeiders, 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. / J Tietink (!) / C.F
Hafkenscheid / VDLaar. // [cc 5-4-2001/18-7-2002 tB]
– Johannes Josephus (Johannes Joseph) Tyting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3851), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 590:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 445
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 8)
– Naam: Johannes Joseph [Tyting]
– Geboortedatum: den 18 Mei 1816
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 5:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 5:] Den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: Jozef van Ness en Geertruid Tammel overleden. / 5. vertrokk~ Mei
1828 Zie Sub No 669. / No 2, 3 & 4 vertr naar Elders. // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
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– Johannes Josephus (Johannes Joseph) Tijtink:
1-4-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-4-1843 No 28. / Heden den eersten der
maand April achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Joseph Tijtink van beroep Linnenwever oud Zes en twintig jaren, en
Bernard Kerner van beroep gepensioneerd Militair oud Vier en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den een en dertigsten der
maand Maart achttien honderd drie en veertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 443 in
Ulft, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en tachtig Jaren is overleden Theodora Meinen, Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Geerling Ernsten, en dochter van wylen de ehelieden Gerrit Meinen en Berendina Kroesen. / 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.
– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– M...: nog geen gegevens.
– N.N. (weduwe) Thesink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3060), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 462:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 354
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Johanna Stevens of de Wed~ Thesink
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 12-8-2004/17-2-2005 tB]
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– Suzanna Agnes (Suzanna Agnetha) Thesingh:
6-3-1757: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 6-3-1757:] Franciscus / zoon van Thomas
Arnoldus van Grasstek en Judith a Meynsma [te Otterlo] / Getuuge waaren Franciscus a Meynsma
en desselvs huysvrouw Susanna Agnetha Thesingh te Amsterdam
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– Theodora (Derkje) Tydens:
28-2-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 28-2-1816 nr. 4 / Heden den agt En twintigsten der
maand February 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 / Cornelis Bos oud agt En veertig jaren, Dagloner Weduwenaar, geboren in Stigts
venendaal en woonachtig te Ede meerderjarige zoon van Marcelis Bos Dagloner in Stigts venendaal
En Jannigje van Barneveld /beiden overleden/ in Leven Ehelieden blykens bygevoegde Acten van
Bendheid [lees: Bekendheid] ter eenre; – en Maria Janz van Egdom weduwe oud Zes en vyftig
jaren, Zonder beroep geboren te Scherpenzeel en woonachtig te Ede meerderjarige dochter van Jan
Riksen van Egdom in Leven bouwman te Scherpenzeel En Derkje Tydens /beiden overleden/ in
Leven Ehelieden mede blykens Boven genoemde acten van Bekendheid ter andere zijde; / dewelke
in tegenwoordigheid van Arnoldus Cornelis Mulder oud twee En twintig Jaren Koopman, Anthony
van der Craats Deurwaarder Gerrit van der Craats oud vyf En veertig Jaren Castelein En Robbert
Willemsen oud vier En vyftig Jaren bakker alle woonagtig in den Dorpen van Ede 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
geboorten van de man / 4 acten der geboorten van de vrouw / 5 acten van vrouw van mans Zyde
vroeger overleden / 6 acten van overlyden Der man van vrouws Zyden / 7 acten van Bekendheid
wegens overleiden van vader En moeder van mans Zyden En overleiden Der vader van vrouws
Zyden / 8 acten van overleiden der moeder van vrouws Zyde / 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 Cornelis Bos En
Maria Janz van Egdom 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 / Verklarende Comparanten man En vrouw van niet te Kunnen schreiven / A:C:
Mulder / A:V:D:Craats / G Van De Craats / R: Willemsen / R Burggraaff Burgem~
– Theodora (Theoda) Teitink:
21-7-1886: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 265]: [geb./ged.] 21/21-71886: Bernardus / Parentes: Guielmus Nieuwenhuis et Aleidis Jacoba Aalderink (Groot Azewijn) /
Patrini: Jan Wezendonk (Azewijn) et Henrika Bouwman (Genderingen) / Observ.: Matrimonium
iniit cum Theoda Teitink / Matrimonium contraxit 28 juni 1945 in ecclesia St. Martinus de Etten
cum Johanna Roelofs 12-1-1919 Ulft.
– Theodora Antonia (Theodora Antonia) Teitink:
25-3-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1879 No. 30 / Heden den Vyf en twintigsten der maand Maart 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, Jan Willem Hafkenscheid van beroep Tapper oud twee en Zestig
jaren, en Engelbertus Robben van beroep Arbeider oud Vier en Veertig jaren, beide in deze GeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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meente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vier en twintigsten der
maand Maart achttien honderd negen en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk D N o.
39 in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf Jaren en twee maanden
Theodora Antonia Teitink Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente
dochter van Franciscus Josephus Teitink en van Geertruida Dinklo, echtelieden, Arbeiders te Gendringen overleden / 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 / J W Hafkenscheid / E Robben / VDLaar. // [cc 30-11-2000/7-7-2002 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmus (Wilhelm) Teiting:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2743), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 396:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 310
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 6)
– Naam: Wilhelm Teiting
– Geboortedatum: den 9 Sept 1790
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Bombazywever
– Vestiging in de gemeente: d~ 4 October 1827
– Vertrokken of overleden: – // [cc 5-8-2004/3-1-2005 tB]
– Wilhelmus (Willem) Tijtink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3940), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 622:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 455
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 12)
– Naam: Willem Tijtink
– Geboortedatum: den 1 Novemb 1826
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloners (!)
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9. 10. & 11 vertrokken // [cc 16-9-2004/22-4-2005 tB]
– Wilhelmus (Willem) Tijtink:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3942), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 622:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 455
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 14, aanvankelijk ingeschreven als nr. 6, vervolgens veranderd in
12, welk nummer ook in de kolom “inwonende personen” gebruikt is bij Willem Tijtink)
– Naam: Hendrina Wolters
– Geboortedatum: den 1 November 1826 [of hoort deze datum bij Willem Tijtink?]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloners (!)
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9. 10. & 11 vertrokken // [cc 16-9-2004/22-4-2005 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 14 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)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
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– 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)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
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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)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
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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)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (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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