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AHA-dossier nr. 212-1:

VAN AKEN
(ook AACHEN, AAK, AAKEN, van AAKEN, ACHEN, van AEKEN 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 Van Aken (incl. de plaatsnaam Aken) (AHA-uitgave 212-1). 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-/verwerkingsdatum
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, 16 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:

– A...: nog geen gegevens.
– Aaken [Aken] ~ Pruissen (Koning Preuss. Politie Regering):
20-8-1819: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1819) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 36):
– Nummer: 36
– Naam: Gottfried Schmitz
– Ouderdom: 35
– Beroep: Kledermaker
– Woonplaats: Aaken
– Tyd der aankomst: 20 Augs [1819]
– Logement waar denkt te verblyven: by zyn Broeder den Schoenmaker Schmitz
– Tyd van vertrek en werwaards: 27 Septr [1819]
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Amsterdam
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Koning Preuss. Politie Regering
ddo Aaken 28 October 1818.
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/6-3-2012 tB]
– Aaken [Aken] ~ Pruissen (Koninglyke Regering):
29-6-1820: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1820) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 67):
– Nummer: 23
– Naam: Jacob Althoven
– Ouderdom: 50
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Freyaldenhoven
– Tyd der aankomst: 29 [Junij 1820]
– Logement waar denkt te verblyven: Zwarte Paard
– Tyd van vertrek en werwaards: 1 July [1820]
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Zevenaar
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Pas van de Koninglyke Regering
te Aaken ddo 11 Maart 1820
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/25-11-2011 tB]
– Aken [Aken] ~ Pruissen (Koningl. Preuss. Regeering):
15-5-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 96):
– Nummer: 52
– Naam: Carl. Bader met M.F Gaertner
– Ouderdom: 37 [Jaren]
– Beroep: Koorddanser
– Woonplaats: – [Aaken]
– Tyd der aankomst: 15 [mei]
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– Logement waar denkt te verblyven: Idem [= Oranjeboom]
– Tyd van vertrek en werwaards: 24 Mei
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Idem [= Terborgh]
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Idem, Idem [= Pas door de
Koningl. Preuss. Regeering te Aken afgegeven den 21 Mei 1821] [daaronder:] ddo Cleef 30 Mt (?)
1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/6-5-2011 tB]
– Aleida (Aleida) van Aaken:
29-6-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-6-1833 No 43. / Heden den negen en
twintigsten der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om tien uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Stroet, Linnenwever oud
drie en vyftig jaren, en Hendrik Reintjes, daglooner oud Zes en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Zeven en twintigsten
der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis
No. 487 in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen dagen is overleden Aleida van
Aaken, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van de Ehelieden
Johannes van Aaken en Aleida Kroezen dagloners 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. / nadat de Comparanten daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard hadden niet te
Kunnen Schrijven / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) van Aken:
17-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-11-1863 No 146. / Heden den Zeventienden der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons M r Jacob Willem van de
Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrikus van Aken van beroep Klompenmaker oud negen en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antoinetta Ketelaar, Zyne huisvrouw
op Zondag den vijftienden der maand November achttien honderd drie en zestig, des middags ten
twee uren, ten huize van hem Comparant in Etten Wijk D No. 180 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Theodorus
Bouwman van beroep Boerenwerk doende oud dertig jaren, en Hendrik Jan Smits van beroep
Kleermaker oud negen en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / H van Aken / T Bouwman / H J Smits / VDLaar. //
[cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antonius) van Aken:
5-4-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-4-1879 No. 38 / Heden den Vyfden 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, Albert Hendrik Nyman van beroep Akkerbouwer oud acht en Veertig jaren, en
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Antonius van Aken van beroep Arbeider oud drie en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vyfden der maand April achttien
honderd negen en zeventig, des nachts ten een uren, in het huis Wijk D No. 214 in Etten binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier maanden en twaalf dagen Aleida Christina
Ebbers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente dochter van Johannes
Hermanus Ebbers, Timmerman en Johanna Lucassen, 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.
/ A.H. Nyman / A van Aken / VDLaar. // [cc 5-4-2001/17-7-2002 tB]
– Antonius (Antoon) van Aken:
30-6-1893: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 30-6-1893 No. 26 / Op heden den dertigsten
Juni 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: Antoon van Aken,
metselaar, oud vyf en dertig jaren, geboren in de gemeente Wisch en wonende in deze gemeente;
weduwnaar van Geertruida Berendina Salemink, zonder beroep, overleden in deze gemeente;
meerderjarige Zoon van de echtelieden Theodorus van Aken, landbouwer, wonende in de gemeente
Ambt-Doetinchem, en Lammerdina Berendsen, zonder beroep, overleden in de gemeente AmbtDoetinchem, ter eenre, / En Grada Berendina Martens, zonder beroep, oud twee en twintig jaren,
geboren en wonende in de gemeente Wisch; minderjarige dochter van de echtelieden Gradus
Martens, landbouwer, overleden in de gemeente Wisch, en Gerritje Veldkamp, zonder beroep,
wonende in de gemeente Wisch, die alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot dit
huwelijk te geven, ter andere zijde, / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o Een geboorteextract van den bruidegom. / 2o Een bewijs van zijne voldoening aan de Nationale militie. / 3o Een
overlijdens-extract van Zijne vorige echtgenoot. / 4o Een geboorte-extract van de bruid. / 5o Een
overlijdens-extract van haren vader. / 6o Een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondigingen in de gemeente Wisch. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen binnen
deze Gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den Achttienden en vyf en
twintigsten Juni dezes jaars. / 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 Antoon van Aken en Grada Berendina Martens door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de
nagenoemde uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen als: Hermanus Teeuwsen, zonder beroep, oud
negen en zestig jaren; Hendrikus Wilhelmus ten Have, koperslager, oud twee en vyftig jaren; Thomas Hermanus Evers, schoenmaker, oud acht en dertig jaren, allen wonende in deze gemeente, en
Gerrit Jan Wiedeman, voerman, oud vier en veertig jaren, wonende in de gemeente Wisch. / En is
dezelve na voorlezing door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, hare moeder en de
getuigen. / [met potlood in de marge: D 230a Etten] // [cc 1982-1999 tB]
– van Achse [Axel] ~ Aken:
14-2-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 14-2-1820 No 8 / Heden den veertienden
der maand Februarij een duizend acht honderd en twintig, des middags om twaalf uren, zijn voor
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chem, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Liebrand eigen werk doende oud vier en zeventig
jaren, en Jan Pothof Landbouwer oud Zes en vijftig jaren, beide in de Buurschap Gaanderen onder
dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der maand Februarij
1820 des avonds ten zeven uren, in het huis No. 201 binnen dit Ambt, in den ouderdom van een en
tachtig Jaren is overleden Anna Maria van Achse weduwe van Bernadus Schwartz, geboortig van
Aken, en zedert twee maanden in dit ambt woonachtig geweest. / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons, benevens door tweeden
comparant is onderteekend, hebbende eersten comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / Jan
Pothof / S Horsting // [cc 20-9-2002/29-3-2006 tB]
– Bader [Bader] ~ Aaken/Aken:
15-5-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 96):
– Nummer: 52
– Naam: Carl. Bader met M.F Gaertner
– Ouderdom: 37 [Jaren]
– Beroep: Koorddanser
– Woonplaats: – [Aaken]
– Tyd der aankomst: 15 [mei]
– Logement waar denkt te verblyven: Idem [= Oranjeboom]
– Tyd van vertrek en werwaards: 24 Mei
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Idem [= Terborgh]
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Idem, Idem [= Pas door de
Koningl. Preuss. Regeering te Aken afgegeven den 21 Mei 1821] [daaronder:] ddo Cleef 30 Mt (?)
1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/6-5-2011 tB]
– Berendina (Berendina) van Aak:
8-11-1789: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1789 / [sc.: Nov.] 8 / Derk Reintjes Z.v. wijl: Jan
Reintjes. [#van Silvold.] / en Berendina van Aak d.v. wijl: Gerrit van Aak. van Millingen / nu
beide onder Gendringen. / getrouwt 29 Nov. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Dina) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 411), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 55:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 55
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 12)
– Naam: Dina van Aaken
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Dina van Aaken Sub No 119 // [cc 15-4-2004/23-6-2004 tB]
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– Berendina (Dina) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 931), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 119:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 119
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 14)
– Naam: Dina van Aaken
– Geboortedatum: [Zie] Sub No 55
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6. Arend Brugman vertrokken mei 1826 / Hendrika Kolenbrander vert
Mei 1826 / 10 & 11 vertrokken mei 1828 / 13 vert mei 1829 Naar Sub No 338 // [cc 6-5-2004/2-82004 tB]
– Berendina (Berendiena) van Aken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3666), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 569:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 424
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 2)
– Naam: Berendiena van Aken
– Geboortedatum: den 3 Octob 1762
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: dagloners (!)
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 2-9-2004/27-3-2005 tB]
– Berendina (Bendina) van Aken:
26-10-1865: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-10-1865 No. 110 / Heden den Zes en
twintigsten der maand October achttien honderd vijf en zestig, zijn voor ons Mr Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, / Gerrit Gerritsen van beroep Timmerman oud drie en Zeventig jaren, en Franciscus Gerhardus Asmus van beroep Winkelier oud negen en Veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Zes en twintigsten
der maand October achttien honderd vijf en zestig, des nachts ten drie uren, in het Huis Wijk D N o.
35 in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren Johanna
Rijntjes, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Gerrit
Migchelbrink, dochter van Derk Rijntjes en van Bendina van Aken, beide 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. / [#G Geurts] / G
Gerritsen / F G Asmus / VDLaar. // [de doorhaling van een woord goedgekeurd] // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Bernadus) van Aaken:
4-8-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / Den 4 Augustus is Bernadus van
Aaken [sc.: overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) van Aaken:
11-5-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 176): 11. Maji [1813.] / Baptizatus est Bernardus /
filius legitimus Joannis Van Aaken, et Gosinae Librand Conj: / Susceperunt [El>] Derk Jan
Librand, et Elisabeth van Aaken. // [cc 23-3-2007/10-9-2008 tB]
– Bernardus (Bernadus) van Aken:
29-2-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 29-2-1820 No 12 / Heden den negen en
twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om half
twaalf uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jansen dagloner oud zeven
en vijftig jaren, en Jan Lumes dagloner oud vijf en vijftig jaren, beide in de Buurschap oosseld
onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten der
maand Februarij 1820 des avonds ten vyf uren, in het huis No. 242 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van bijna negen maanden is overleden Bernadus van Aken zoon van Grades van Aken
en van Judith Jansen, geboren den vijfden Junij van het Jaar achttien honderd en negentien. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons benevens
door tweeden comparant is onderteekend, hebbende eersten comparant verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / Jan Luymes / S Horsting // [cc 20-9-2002/30-3-2006 tB]
– Bernadus (Bernardus) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4195), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 663:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 487
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 3)
– Naam: Bernadus [van Aaken]
– Geboortedatum: den 11 Mei 1813
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 7-10-2004/10-5-2005 tB]
– Bernardus (Bernadus) van Aken:
29-2-1828: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-2-1828 No 14 / Heden den Negen en
twintigsten der maand februarij één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om
elf uren, is voor ons Steven Horsting Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik van Aken dagloner oud twee en
vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van
geboorte van een Zoon welke Zijne huisvrouw Aaltjen Besselink oud twee en veertig jaren, op
vrijdag den negen entwintigsten der maand februarij dezes jaars, des morgens ten vijf uren, ter
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wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaart heeft de voornaam te willen geven van Bernadus /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Frits Theben dagloner, oud zes
en vijftig jaren, en van Evert Lamers dagloner oud een enveertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte, na in
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben
onderteekend benevens den tweeden getuige; hebbende de comparant en eersten getuige verklaard
niet te kunnen schrijven / E Lamers / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Aeken:
5-1-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 / 5 januarij / Baptizatus est
gerardus Joannes / Parentes [#nol] Arnoldus Scholten et catharina van aeken / patrini Theodorus
Te boekhorst et aleijda broekhorst // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Aeken:
5-1-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 / eodem die [= 5 januarij] /
Baptizata est maria christina / Parentes arnoldus Scholten et Catharina van aeken / Patrini Joannes
bouman et aleijda ratelbants // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Aeken:
10-2-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 10 febervari / Baptizata est
gerarda / Parentes arnoldus Scholten et Catharina van Aeken / Patrini gerardus Looman et maria
gelsinck // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Aeken:
21-3-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 21 meert / Baptizata est maria
Christina / Parentes arnoldus Scholten et Catharina van aeken / Patrini Joannes Scholten et
gertrudis Schutten. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Aaken:
17-9-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 17 7tbris / Baptizata est Engel
[^dic] alia`s [#angeliaa] Engelberta / Parentes arnoldus Scholten et catharina van aaken / Patrini
Joannes van aaken et henrica van aaken Joanna Scholten // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Aken:
25-7-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 25 Julii / Baptizatus est
gerardus Joannes / Parentes arnoldus Scholten et catharina van Aken / Patrini gerardus van Aken
et aleijda broekhorst [of brockhorst?]. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Aaken:
14-11-1762: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1762. / dito. (= den 14. Nov:) / Gert
Hemming Zoon van wijlen Jan Hemming uijt Em~erick / en Catharina van Aaken, weduwe van
wijlen Arnoldus Scholten. uijt Mechelen onder Gendringen. / den 5. Dec: hier gecopuleert // [cc
1982-1999 tB]
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– Catharina (Catryna) van Aeken:
10-1-1776: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1776 / Den 10den Januarij is Catryna van
Aeken overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Christianus (Christiaan) van Aken:
22-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-3-1848 No 20. / Heden den twee en twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Johannes van Aken, van beroep daglooner, oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Fransen, Zyne huisvrouw, op Woensdag
den twee en twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des morgens ten negen
uren, ten huize van hem Comparant in Ulft No. 448, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Christiaan. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Antoon Aalders, van beroep
Landbouwer, oud een en dertig jaren, en Evert Otten van beroep Kleermaker, oud Zes en Veertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen. / J Van Aken / A: Aalders / E: otten / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– D...: nog geen gegevens.
– Elisabeth (Eliesabet) van Aaken:
10-12-1778: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1778 / Den 10 Desenbr is Eliesabet
Van aaken overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Eeliesabet) van Aaken:
27-4-1781: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1781 / Den 27 April is Eeliesabet van
Aaken overle[den] // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) van Aaken:
11-5-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 176): 11. Maji [1813.] / Baptizatus est
Bernardus / filius legitimus Joannis Van Aaken, et Gosinae Librand Conj: / Susceperunt [El>] Derk
Jan Librand, et Elisabeth van Aaken. // [cc 23-3-2007/10-9-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) van Aaken:
24-11-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 553): 24. Nov: [1818.] / Baptizatus est Henricus / f: leg: Gerardi
Hueting, et Hendrinae Vriesen Conj: / Susc: Willem Overgoor, et Elisabeth Van Aaken. // [cc 318-2007/7-4-2008 tB]
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– Elisabeth (Elisabeth) van Aaken:
26-3-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 583): 26. Martii [1819] / Baptizatus est Gerardus / f: leg: Bernardi
Straatekort, et Willeminae Ebbing Conj: / Susc: Derk Overgoor, et Elisabeth Van Aaken. // [cc 318-2007/29-3-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) van Aken:
29-6-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 915): [sub «1824 baptizati sunt»] 29
Jun: / Aleidis / F:l: Joannis Ising et Elisabetha Belsing [sc.: Delsing; tB] Par: / Gerardus Ising et
Elisabetha van Aken susc: // [cc 31-10-2007/12-1-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3743), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 576:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 431
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 2)
– Naam: Elisabeth van Aaken
– Geboortedatum: den 25 maart 1779
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 2-9-2004/2-4-2005 tB]
– Esweiler [Eschweiler] ~ Aken:
13-4-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 13-4-1818 No. 49 [<48] / Op heden den
Dertienden April agttien honderd en Achttien des na middags ten vyf uren, compareerde voor Ons
Carel Anthony Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Twee en Vyftig Jaren, Aanspreker / en Louis Henry Streng
oud Acht en Veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur / wonende beide te Wageningen / welke ons
hebben verklaard, dat Maria Agnita Bok Huisvrouw van Jean Baptiste Joseph Leblan geboren te
Esweiler by Aken dochter van wylen Peter Bok geboren en overleden te Esweiler en Maria Agneta
Flam geboren te Esweiler en overleden te Brielle op den Twaalfden April dezes Jaars s’morgens om
zes uren in den ouderdom van Zeven en vyftig Jaren in de Agterstraat dezer stad L A No 198 is
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en
ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdiena) van Aken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3580), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 10)
– Naam: Everdiena van Aken
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– Geboortedatum: den 22 Febr 1807
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 8 overleden / No 9 & 10 vertrokken // [cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
– Felix [Felix] ~ Aaken:
9-11-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 109):
– Nummer: 65
– Naam: Josje Felix met zijne vrouw
– Ouderdom: 41
– Beroep: Marskramer
– Woonplaats: Antwerpen
– Tyd der aankomst: 9 Novb
– Logement waar denkt te verblyven: in den Beer
– Tyd van vertrek en werwaards: 14 Novb. na Arnhem
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Aaken
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: [Pas] afgegeven te Antwerpen door
den Baron van Nagel ddo 28 Augt. 1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/25-4-2011 tB]
– Gaertner [Gardenier] ~ Aaken/Aken:
15-5-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 96):
– Nummer: 52
– Naam: Carl. Bader met M.F Gaertner
– Ouderdom: 37 [Jaren]
– Beroep: Koorddanser
– Woonplaats: – [Aaken]
– Tyd der aankomst: 15 [mei]
– Logement waar denkt te verblyven: Idem [= Oranjeboom]
– Tyd van vertrek en werwaards: 24 Mei
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Idem [= Terborgh]
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Idem, Idem [= Pas door de
Koningl. Preuss. Regeering te Aken afgegeven den 21 Mei 1821] [daaronder:] ddo Cleef 30 Mt (?)
1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/6-5-2011 tB]
– Gerharda (Gerharda) van Aacken:
12-7-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 12 Julii / Baptizata [est]
Gerharda / Parentes Hendricus Van Aa[c]ken [et] Dersken Böckers / Levantes Jan Van Aaken,
Maria Rölink // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Gertyen) van Aaken:
12-4-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 12 April is Gertyen van
Aaken overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) van Aken:
4-11-1830: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 4-11-1830 No 62 / Heden den Vierden der
maand November één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen / Antoni van Genderen oud Zeven en twintig jaren, van beroep
Wagenmaker / en Arend Wigmans Stads Lantaarnopsteker oud acht en Veertig jaren, beiden alhier
woonachtig dewelke ons hebben vertoond een levenloos eerstgeboren kind van het mannelyk
geslagt waarvan Gerritjen van Aken oud vyf en twintig Jaren [#beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat] op den derden der maand November des jaars achttien
honderd en dertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 136 Wijk A binnen deze Gemeente,
[#in den ouderdom van ... is overleden] is bevallen / 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 met de beide Comparanten /
A Van Genderen / A: Wigmans / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Aaken:
5-5-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / den 5 Meij. / Hendrick van Aaken, zoon
van Gerrit van Aaken uijt Voorst. / en Derckske Boekers wedewe van Salomon Klomp. uijt Our
onder Gendringen. / Dese zijn den 19 Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) van Aeken:
28-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 28 Junii / Baptizatus est Hermanus / parentes Henricus van Aaken [<Aeken] et derske buckers / patrini gerardus van Aeken
henricus donnebosch assistens et derske tigeloven // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) van Aken:
25-7-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 25 Julii / Baptizatus est
gerardus Joannes / Parentes arnoldus Scholten et catharina van Aken / Patrini gerardus van Aken
et aleijda broekhorst [of brockhorst?]. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) van Aaken:
3-9-1769: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 730 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Gerardus van Aaken
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 3 Sept~: 1769. // [cc 29-8-2008/28-3-2009 tB]
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– Gerhardus (Gradus) van Aaken:
20-9-1770: Gradus van Aaken, wever, geb. 20-9-1770 (woonplaats: Our); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 306 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Aken:
6-4-1777: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1777 / April 6. / Geerlich van Aken Z.v. wijl Gerrit
van Aken uijt Veelingen in het Cleefse / en Jenneken Te Kolve, d.v. Berend Te Kolve uyt
Gendringen / getrouwt alhier [sc.: April] 27. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) van Aaken:
14-9-1782: Garrit van Aaken, boerenwerk, geb. 14-9-1782 (woonplaats: Gendringen); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 550 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Aak:
8-11-1789: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1789 / [sc.: Nov.] 8 / Derk Reintjes Z.v. wijl: Jan
Reintjes. [#van Silvold.] / en Berendina van Aak d.v. wijl: Gerrit van Aak. van Millingen / nu
beide onder Gendringen. / getrouwt 29 Nov. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) van Aaken:
17-2-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 150): 17. Febr~ [1813.] / Baptizatus est
Theodorus Henricus / filius legitimus Gerardi Jo~es Van Aaken, et Joannae Koenders Conj: / Susc:
Gradus Van Aaken, et Willemina Bolwerk. // [cc 23-3-2007/22-9-2008 tB]
– Gerhardus (Grades) van Aken:
1-9-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 1-9-1818 No 27 / Heden den Eersten der
maand September een duizend acht honderd en achttien, des nademiddags ten zes uren, zijn voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Berend Kaak dagloner oud acht en vijftig jaren, en
Steven luijken landbouwer oud vier en twintig jaren, beide in de Buurschap Oosselt onder dit Ambt
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den eersten der maand September 1818 des
Voordemiddags ten negen uren, in het huis No. 242 binnen dit Ambt, in den ouderdom van een en
een half jaren is overleden eene dochter van [#Berend Kaak] [de doorhaling der twee woorden
goedgekeurd] Grades van Aken dagloner en van Judith Jansen; genaamd Johanna. / 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 benevens den
Secretaris en eerste comparant onderteekend is, hebbende tweede comparant verklaard niet te
kunnen schrijven. / B Kaak / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Grades) van Aken:
29-2-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 29-2-1820 No 12 / Heden den negen en
twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om half
twaalf uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jansen dagloner oud zeven
en vijftig jaren, en Jan Lumes dagloner oud vijf en vijftig jaren, beide in de Buurschap oosseld
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onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten der
maand Februarij 1820 des avonds ten vyf uren, in het huis No. 242 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van bijna negen maanden is overleden Bernadus van Aken zoon van Grades van Aken
en van Judith Jansen, geboren den vijfden Junij van het Jaar achttien honderd en negentien. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons benevens
door tweeden comparant is onderteekend, hebbende eersten comparant verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / Jan Luymes / S Horsting // [cc 20-9-2002/30-3-2006 tB]
– Gerhardus (Grades) van Aken:
26-4-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 26-4-1824 No 23 / Heden den Zes en twintigsten
der maand April een duizend acht honderd vier en twintig, des nademiddags om zes uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Roelof Barink dagloner oud vier en veertig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon
welke zijne huisvrouw Jenneken Berendsen oud vier en twintig jaren, op zondag den vijf en
twintigsten der maand April 1824, des voordemiddags ten elf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willem / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Grades van Aken dagloner oud acht en veertig jaren, en van
Reint Beijer dagloner oud een en twintig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den
comparant hebbende de getuigen verklaard niet te kunnen Schrijven / R Barijnk / S Horsting // [cc
12-6-2001/12-3-2002 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) van Aken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4268), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 676:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 500
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Gerhardus van Aken [N.B.: deze naam is abusievelijk ook ingeschreven (en weer
gedeeltelijk uitgeveegd) onder volgnr. 677 (huisnr. 501); te B.]
– Geboortedatum: den 7 Juny 1772
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [1.] eigenwerk doende / 5) dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 14-10-2004/12-5-2005 tB]
– Gerhardus (Gradus) van Aaken:
28-12-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-12-1838 No. 117 / Heden den achtentwintigsten der maand December een duizend acht honderd acht en dertig, zijn voor ons Daniël
Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes te Kaat, dagloner oud Vier en Veertig
jaren, en Derk Mulleman, Landbouwer oud Acht en Vyftig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Zeven en twintigsten der maand DecemDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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ber een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten Vier uren, in het huis N o. [niet
ingevuld] in Oer binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren is overleden.
Johanna Lubbers zonder beroep, geboren te Lichtenvoorde en woonachtig in deze Gemeente,
ehevrouw van Gradus van Aaken, dagloner in deze Gemeente woonachtig, dochter van wylen de
ehelieden Derk Lubbers en Berendina Spekgoor / 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 laatst genoemde daartoe door ons aangezocht Zynde
verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) van Aaken:
13-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-2-1839 No. 12 / Heden den dertienden der
maand February een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van
Woelderen, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Hendrik Meuleman van beroep dagloner oud vyfentwintig jaren, en Johannes Lensing
van beroep dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide te Oer in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den twaalfden der maand Februarij des jaars achtien honderd
negen en dertig des namiddags ten Vyf uren, in het huis No. 510a te Oer binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Gradus van Aaken, dagloner, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van wylen Johanna Lubbers, en Zoon van
wylen de ehelieden Geerling van Aaken en Johanna Bannink / 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 den eerstgenoemden Comparant, hebbende de
laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks
niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) van Aken:
19-2-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-2-1879 No. 19 / Heden den Negentienden
der maand February 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, Gradus van Aken van beroep Arbeider oud twee en Veertig jaren, en
Jacobus Ernst van beroep Arbeider oud een en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Achttienden der maand February achttien
honderd negen en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk D No. 166 in Ysselhunten
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zeventig Jaren en eene maand
Gertrudis Krijtenberg Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Weduwe
van Heinrich Fischer daglooner alhier overleden, dochter van Joannes Krytenberg, Smid en van
Gesina Boerboom, Zonder beroep, echtelieden, in deze gemeente 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 den eerstgenoemden Comparant
hebbende de Laatstgenoemde daartoe aangezocht zynde verklaard niet te kunnen Schrijven als
Zulks niet geleerd hebbende. / G Van aken / VDLaar. // [cc 30-11-2000/27-6-2002 tB]
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– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) van Aken:
29-12-1784: Garrit Jan van Aken, boerenknecht, geb. 29-12-1784 (woonplaats: Voorst); vermeld
in AHA-document 8110906a nr. 374 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerardus Jo~es) van Aaken:
17-2-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 150): 17. Febr~ [1813.] / Baptizatus est
Theodorus Henricus / filius legitimus Gerardi Jo~es Van Aaken, et Joannae Koenders Conj: /
Susc: Gradus Van Aaken, et Willemina Bolwerk. // [cc 23-3-2007/22-9-2008 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) van Aaken:
2-9-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-9-1816 No 29 / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den tweeden der maand [#Augustus] [September], des voordemiddags om
elf uren, zijn voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester & Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Albert Gielink
Veldwachter oud een en veertig jaren, – en Steven van Rooden oud vier en dertig jaren Kleermaker
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den eersten der maand
[#Augustus] [September] dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis No 51. binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Acht endertig jaren is overleden Johanna Koenders huisvrouw van
Gerret Jan van Aaken Dochter van Arnoldus Koenders en Johanna Oostendorp. / 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; renvooij en doorhalingen goedgekeurd / A: Gielink /
J. Van Rooden / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/18-5-2007 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) van Aken:
30-7-1830: Koopakte d.d. 30-7-1830 nr. 107 (notaris Kolfschoten te Gendringen), Rijksarchief
Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 771: / No 107. / Voor den Openbaren
Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier Zutphen Provincie
Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde Getuigen / Compareerden / Aalbert
Gieling, Eigen landarbeid doende, en Zyne Ehevrouw Elsken Scholten, welke hy tot het mede
aangaan en passeren dezer adsisteerd en autoriseerd te Samen wonende te Gendringen. Dewelke
Verklaarden te hebben Verkocht en by deeze in volkomen vrij en onbezwaarden Eigendom over te
dragen onder vrijwaring als regtens / Aan Hendrik Metzelder landbouwer wonende mede te
Gendringen die alhier Comparerende Verklaarde in koop te accepteren / Een Huis plaats en Hof
vroeger bij Gerrit Jan van Aken thans bij den Kooper in gebruik, tusschen de hoven van Joseph
Levy Stern ter eenre en van den Kooper ter andere Zyde. / en een halve Huisplaats vroeger door de
Weduwe Heuvels in gebruik geweest, waarop voor een klein gedeelte staat het Armen Huis der
Roomsche Diaconie van Gendringen welke deswegens een perpetuele rente van Een gulden per Jaar
betaald waarvan de Kooper het genot dadelijk trekt. / leggende beide huisplaatsen aan de
Ysselstraat in het Dorp Gendringen: en zynde de Heg tusschen de eerstgenoemde Huisplaats en den
hof van de Erven Derk Jan Ten Kolve nu Bernardus Gieling, en in de Scheiding staande aan beide
Erven gemeen. / Om voor den Kooper met zyn gekochte van heden af te worden gehandeld en er
over beschikt naar welgevallen als met volkomen eigendom het dadelyk genot ervan hebbende op
den last voor den Kooper om Zyn gekochte aan en over te nemen Zodanig en in dien staat als
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hetzelve Zich thans bevind en aan de Verkoopers toe behoord, die daarvan niets reserveren, voorts
met alle lusten en lasten regten en geregtigheden heerschende en lydende verborgene en zigtbare
Servituten en dienstbaarheden eraan Verknogt inzonderheid met het regt van mede Eigendom aan
de Gendringensche Gemeente, weiden gronden of Yssels tot iedere huisplaats behorende. / om alle
lasten en belastingen ervan verschuldigd wordende van heden af aan te kwijten en te dragen de
Kosten waartoe deeze acte aanleiding Zal geven. / Zynde deezen Koop en Verkoop geschied om en
Voor den Som van Tachtig Gulden nederlandsch, die de Verkoopers erkennen voor dato dezer van
den Kooper ontfangen te hebben, Kwiterende en te dechargeren deswegens volledig bij deeze en
hem Kooper Surrogerende in alle regten van eigendom bezit en genot welke zy Verkooperen, aan
dit Verkochte hebben of zouden kunnen hebben. / Zynde het eigendoms regt aan dit Verkochte
Voortvloeiende uit een acte van Koop op den Elfden Maart achttien honderd dertien, ten overstaan
van den Keizerlyken Notaris Johan Leopold de Haes en getuigen te Gendringen gepasseerd,
behoorlyk geregistreerd, waarvan een expeditie ten deezen is geannexeerd, als Zynde het Origineel
in den Brand van negentien Mey dezes Jaars om gekomen. / Waarvan acte. / Gedaan en Gepasseerd
te Gendringen ten Kantore van my Notaris heden den dertigsten July achttien honderd dertig, in
tegenwoordigheid van Bernardus Antonius Ter Steeg Zadelmaker, en Jan Geerlings, Timmerman,
beiden wonende te Gendringen, getuigen, die met de Verkoopers en my Notaris deeze ten Prothocolle des Notaris Verblevene acte geteekend hebben, nadat den Kooper Verklaard had niet te Kunnen Schryven noch teekenen, alles na gedane Voorleezing. / A: Gielink / E Scholten / B:A: ter
Steeg / Jan Gerlings / Kolfschoten Notaris // Geregistreerd te Terborgh den derden Augustus 1800
dertig deel Veertien folio Zeven [& zestien?] Verso Vak twee & drie Houdende een Blad & geen
renvooi / Ontvangen drie gulden twintig cents regt makende met de vyf en dertig opcenten Vier
gulden twee & dertig cents. / f 4,32 / Ebbenhorst // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gradus Johannes) van Aken:
10-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-6-1845 No 76. // Heden den tienden 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 Johannes van Aken van beroep dagloner oud drieëndertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Fransen zyne huisvrouw op Maandag den negenden
der maand Junij achttien honderd vijf en veertig, des nachts ten half twaalf uren, ten huize van hem
Comparant in Ulft No 448, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk
geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Gradus Johannes / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Alexander Johannes Frazer van beroep
dagloner oud vierendertig jaren, en Gradus Johannes Frazer, van beroep dagloner oud dertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den comparant en
eerstgenoemde getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaart niet te
Kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // J Van aken / A J Frazer / v.Woelderen // [cc
(webfoto nr. 57/288) 8-7-2014/16-8-2014 tB]
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– Gerlacus (Geerlig) van Aaken:
7-4-1746: Geerlig van Aaken, dekker, geb. 7-4-1746 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 814 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerlacus (Gerligh) van Aaken:
18-1-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 18 Jan: / Baptizatus est gerligh
/ parentes henricus van Aaken et derris bucker / patrini Lambertus bucker et aleijda miggelbrinck.
// [cc 1982-1999 tB]
– Gerlacus (Gerlick) van Aaken:
28-5-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 28 Meij. / Jan Ernsten
weduwenaer van wijlen Teunisken slaghekken uijt Ulft / en Mechelt van Aaken, Dogter van wijlen
Gerlick van Aaken uijt Velingen onder Millingen. / dese zijn den 1. Julij hier gecopuleert. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerlacus (Gerlich) van Aken:
28-4-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Ano 1771. / [sc.: April.] den 28. / Gerlich van Aken
Zoon van Hendrik van Aken / en Janna Bannings dogter van wijl Gradus Banning / beide uyt Our //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerlacus (Geerlich) van Aken:
6-4-1777: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1777 / April 6. / Geerlich van Aken Z.v. wijl Gerrit
van Aken uijt Veelingen in het Cleefse / en Jenneken Te Kolve, d.v. Berend Te Kolve uyt
Gendringen / getrouwt alhier [sc.: April] 27. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerlacus (Geerling) van Aaken:
8-7-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 8-7-1812 No. 5 / In den Jaare Agtien hondert
twaalf, den Agste Julij, des s’morgens Elf uuren, is voor ons Maire der Gemeente Netterden, Kanton Gendringen, Departement van den Booven ijssel, verscheenen, Hermanus Jansen, BoereKnegt,
oud vier en twintig Jaaren, gebooren te Gendringen Arrondissement Zutphen, woonende te Doornik, Arrondissement Rees, departement van de Lippe, meerder Jaarige Zoon, van Gerrit Hendrik
Jansen, overleeden te Gendringen, den tiende April Zeventien Hondert vijf en Negentig, Zoo als
blijk[t], uit d’Acte van overlijden afgegeeven door d’Adjoint Maire, van gemelde gemeente, en Gerharda Elisabeth Kragten, hier teegenwoordig, en toestemmende, en Johanna van Aaken, Dienstmeid, oud Zeven en twintig Jaaren, gebooren te Gendringen, woonende in deese Gemeente, meerder Jaarige Dochter van Geerling van Aaken, en Johanna te Kolf, bijde overleeden te Gendringen,
den vader den tienden April, agtien hondert en drie, de moeder den tiende December, zeventien
hondert vijf en Negentig, Zoo als blijkt, uit de Acte van Overlijden, afgegeeven door d’Adjoint
Maire van Gemelde Gemeente, de welke ons hebben verzogt, om over te gaan tot de voltrekking,
van ’t tusschen hun ontworpen Huwelijk, en waar van de Afkondigingen gedaan Zijn voor de
Hoofdingang van ons Gemeente huis, te weeten d’Eerste op Zondag, den Een en twintigste, en de
tweede op Zondag den Agtentwintigste Junij, deeses Jaars, des Morgens agt uuren, geene oppositie,
teegens gemeld Huwelijk aangedient Zijnde, Zoo hebben Wij, voldoende aan ’t versoek, naar voorleesing, van alle stukken boovengenoemd, en van Hoofdstuk Zes, van den titel van ’t Civil Wetboek, over het huwelijk, aan den aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote, afgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – VAN AKEN (nr. 212-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 19

vraagd, of zij malkanderen voor man en vrouw willen neemen, elk hunner afzonderlijk, en toestemmend, geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij, in naam der Wet, dat Hermanus Jansen, en
Johanna van Aaken, in ’t huwelijk verbonden Zijn, waar van Wij deese Acte hebben opgemaakt, in
teegenwoordigheid van Wilm te Poel, Landbouwer, oud Zes en veertig Jaaren, Hendrik Verbugchelen, LandBouwer, oud vijf en veertig Jaaren, Albert Leub LandBouwer, oud drie en veertig
Jaaren, en Arent Robben LandBouwer, oud dertig Jaaren, alle woonagtig in deese Gemeente, welke
na aan hun gedaane voorleesing met ons, en ondergeteekende getuigen de teegenwoordige Acte geteekent, de Contracteerende Partheijen hebben Verklaart niet te Konnen Schrijven. // [cc 1982-1999
tB]
– Gerlacus (Geerlich) van Aaken:
11-4-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-4-1821 No 23 // Heden den Elfden der
maand April een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, zijn voor
mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden
Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Fredericus Westerveld dagloner oud drie
en vyftig jaren, en Hendrik Kemink ook Dagloner oud Een en Veertig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Dingsdag den tienden der maand
April achttien honderd een en twintig des avonds ten tien uren, in het huis No. 114 in Ulft binnen
dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en tachtig Jaaren is overleden. Johanna Bannink
weduwe van Geerlich van Aaken en dochter van wylen Gerardus Bannink en Elisabeth Harmsen /
En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met westerveld nadat Kemink daartoe aangezocht
verklaard had van niet te Kunnen Schryven. // F Westervelt / De Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997
/ (webfoto) 7-3-2010/9-10-2012 tB]
– Gerlacus (Geerling) van Aaken:
13-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-2-1839 No. 12 / Heden den dertienden der
maand February een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van
Woelderen, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Hendrik Meuleman van beroep dagloner oud vyfentwintig jaren, en Johannes Lensing
van beroep dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide te Oer in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den twaalfden der maand Februarij des jaars achtien honderd
negen en dertig des namiddags ten Vyf uren, in het huis No. 510a te Oer binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Gradus van Aaken, dagloner, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van wylen Johanna Lubbers, en Zoon van
wylen de ehelieden Geerling van Aaken en Johanna Bannink / 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 den eerstgenoemden Comparant, hebbende de
laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks
niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gesina (Gosina) van Aaken:
23-9-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 859): [sub «1823 baptizati sunt»] 23
Sept: / Gosina: / F:l: Joannis van Aaken et Aleijdae Kroesen Paren: / Bernardus Aalders et
Gerardae (!) Kroesen Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Gesina (Gesiena) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4197), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 663:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 487
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 5)
– Naam: Gesiena [van Aaken]
– Geboortedatum: den 24 Sept 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 7-10-2004/10-5-2005 tB]
– Gosina: zie sub Gesina [Aken]
– Helena (Helena) van Aaken:
5-4-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 85): [14>] 5. Aprilis [1812] / Baptizata est Helena / filia
legitima Joannis Van Aaken, et Gosina Librand Conj: / Suscepêre Gerritje Ten Have, et Jan Van
Aaken. // [cc 22-3-2007/2-10-2008 tB]
– Helena (Helena) van Aaken:
11-5-1812: Overlijdensregister gemeente Etten (canton Gendringen), 11-5-1812 No 11 (handschrift,
conform het na de Gendringse brand van 19-5-1830 vervaardigde afschrift): Op heden den elfden
van de maand Mei eenduizend agthonderd en twaalf des voordemiddags om elf uren Compareerde
voor ons mr. J J Tengbergen maire der gemeente van Etten Canton Gendringen, Arrondissement
Zutphen Departement van den BovenYssel, waarnemende de functien van Publieken ambtenaar van
den Civielen staat Garrit Jan Grevink oud negen en twintig jaren wever wonende te Our in deze
Gemeente en Willem Berendsen oud vyf en veertig jaren, Kleermaker wonende [alsmede>] almede
te Our in deze gemeente, dewelke als naburen van Jannis van Aaken oud agt entwintig jaren
dagloner woonagtig te Oer in deze Gemeente en Gesina Librand verklaarden dat het Kind van
gezegde Ehelieden Helena genaamd, waarvan de huisvrouw, op den vijfden april dezes jaars is
bevallen, op gisteren avond ten Zes uren is overleden. Tengevolge van deze verklaring hebben wy
de tegenswoordige acte opgemaakt die door ons en bovengenoemde getuigen is getekend, op dage
en Jare als boven. // (get) Gartian Grievink / Willem Berentse / J.J. Tengbergen maire // [cc
(webfoto nr. 3/8) 31-8-2013/1-10-2013 tB]
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– Helena (Helena) van Aaken:
11-5-1812: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Helena van Aaken / Etten (115-1812) // [cc 1982-1999 tB]
– Helena (Helena) van Aaken:
11-5-1812: Overlijdensregister gemeente Etten (canton Gendringen), na acte No 24 d.d. 24-12-1812
(handschrift, conform het na de Gendringse brand van 19-5-1830 vervaardigde afschrift): Aldus dit
Register bij ons gesloten opden Een endertigsten December duizend achthonderd entwaalf. / (get)
J.J. Tengbergen maire van Etten // Vu et verifié par nous Proc. Imp e de l’Arrond. Zutpn le 13 avril
1813 / (get) B H Lulofs Subst.
[daaronder de volgende tabel:]
Table Annuelle des Actes de Decés de la Commune d’Etten du 1er Janvier 1812 au 1er Janvier 1813
dresseé en Execution du Decret Imperial du 20 Juillet 1807
Noms & Prénoms des individus morts / Dates des actes vu des Registres.
Aaken, Helena van / Le 11 Mai an 1812
Beijers, Maria / Le 3 mars 1812
Bulo, Everdina / Le 27 Septembre 1812
Brus, Garrit / le 3 Decembre [1812]
Bouwmans, Geesken / le 21 Decembre [1812]
Deurvorst, Hendrika / le 27 Janvier [1812]
Engel, Jan / le 28 mai [1812]
Fieberink, Willem / le 25 Juin [1812]
Hoos, Johanna / le 11 Juillet [1812]
Huderot, Geertruida / Le 27 Octobre [1812]
Horst, Gysebert ter / 30 nov. [1812]
Hulsener, Hendrik / le 15 Decembre [1812]
Jansen, Arnoldus / Le 26 mars [1812]
Jansen, Garrit / Le 13 avril [1812]
Lensink, Jan Berend / Le 14 mars [1812]
Plankman, Jan / le 28 novembre [1812]
Polderman, Nicolaas / le 24 Decembre [1812]
Stroet, Gerritjen / le 31 Janvier [1812]
Sweers, Lammert / le 5 mars [1812]
Sievedink, Hendrikus / le 16 mars [1812]
Scholten, Paulinus / le 12 Decembre [1812]
Tinneveld, Elisabeth / le 13 Juin [1812]
Vos, Janna / le 20 Janvier [1812]
Venneman, Harmina / le 27 Janvier [1812]
Certifié conformé aux Registres la présente Tablect fait double par moi sousigné M r Justinus
Johannes Tengbergen, officier de l’Etat civil de la Commune d’Etten – Etten le 15 Janvier Mil huit
Cent Treize / (get) J.J. Tengbergen // [cc (webfoto nr. 6/8) 1-9-2013/12-9-2013 tB]
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– Helena (Helena) van Aaken:
21-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 306): 21. Maart. [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est Helena / filia legitima
Jo~is Van Aaken, et Gosinae Librand Conj: / Suscepêre Hendrik Van Aaken, et Gertrud Librand. //
[cc 30-5-2007/6-8-2008 tB]
– Helena (Helena) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4196), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 663:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 487
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 4)
– Naam: Helena [van Aaken]
– Geboortedatum: den 21 Maart 1815
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 7-10-2004/10-5-2005 tB]
– Hendrica (Henrica) van Aaken:
7-9-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 17 7tbris / Baptizata est Engel
[^dic] alia`s [#angeliaa] Engelberta / Parentes arnoldus Scholten et catharina van aaken / Patrini
Joannes van aaken et henrica van aaken Joanna Scholten // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Alberta Paulina (Hendrika Alberta Paulina) van Aken:
14-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-12-1904 No. 265 / Heden den veertienden
December negentien honderd-vier, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes van Aken oud vijfenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Elisabeth Willemina Klaassen, zonder beroep op den veertienden December dezes jaars, des morgens ten acht ure, ten huize van hem aangever te Ulft nummer
zevenenvijftig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Hendrika Alberta Paulina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Hendrik Geerts, oud vierenzestig jaren, van beroep arbeider en Johannes
Bernardus Gerritsen oud zesendertig jaren, van beroep broodbakker beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) van Aaken:
5-5-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / den 5 Meij. / Hendrick van Aaken,
zoon van Gerrit van Aaken uijt Voorst. / en Derckske Boekers wedewe van Salomon Klomp. uijt
Our onder Gendringen. / Dese zijn den 19 Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – VAN AKEN (nr. 212-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 23

– Hendricus (Hendricus) van Aacken:
12-7-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 12 Julii / Baptizata [est]
Gerharda / Parentes Hendricus Van Aa[c]ken [et] Dersken Böckers / Levantes Jan Van Aaken,
Maria Rölink // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Aaken:
30-11-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 30 november / Baptizata est
maria / parentes. henricus van aaken [<aiken] et derske bucker / patrini Joannes ten holder et
wilhelmina Kock. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Aaken:
18-1-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 18 Jan: / Baptizatus est gerligh
/ parentes henricus van Aaken et derris bucker / patrini Lambertus bucker et aleijda miggelbrinck.
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Aaken:
1-2-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 1 Februa: / Baptizatus est
Manes / parent. Henricus van Aaken et Dersken Böckkers / pat. Henricus Aalders et Hendrina
Aalders. Ass: Joês Tenholder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Aaken:
28-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 28 Junii / Baptizatus est
Hermanus / parentes Henricus van Aaken [<Aeken] et derske buckers / patrini gerardus van
Aeken henricus donnebosch assistens et derske tigeloven // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aken:
28-4-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Ano 1771. / [sc.: April.] den 28. / Gerlich van Aken
Zoon van Hendrik van Aken / en Janna Bannings dogter van wijl Gradus Banning / beide uyt Our
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) van Aicken:
12-11-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / Den 12 November is Hendrik
van Aicken [of Aecken?] overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aaken:
4-2-1776: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1776 / Den 4 februwary is hendrik van
Aaken overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aken:
28-4-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / afgek: [sc.: April] 28. / Jan van Aken Z.v.
wijl Hendrik van Aken onder Gendringen / en Jenneken Bongers. d.v wijl Lammert Bongers onder
Silwolde / getr: [sc.: Maij] 19 // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) van Aaken:
20-1-1778: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1778 / Den 20 Januwary is hendrik van
aaken ove[rleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henderk) van Aken:
17-9-1779: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1779 / Den 17 septembr is Henderk Van
Aken overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aaken:
21-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 306): 21. Maart. [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est Helena / filia legitima
Jo~is Van Aaken, et Gosinae Librand Conj: / Suscepêre Hendrik Van Aaken, et Gertrud Librand.
// [cc 30-5-2007/6-8-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aken:
29-2-1828: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-2-1828 No 14 / Heden den Negen en twintigsten der maand februarij één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om elf uren,
is voor ons Steven Horsting Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik van Aken dagloner oud twee en vijftig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van
een Zoon welke Zijne huisvrouw Aaltjen Besselink oud twee en veertig jaren, op vrijdag den negen
entwintigsten der maand februarij dezes jaars, des morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaart heeft de voornaam te willen geven van Bernadus / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Frits Theben dagloner, oud zes en vijftig jaren, en van
Evert Lamers dagloner oud een enveertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte, na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend benevens den
tweeden getuige; hebbende de comparant en eersten getuige verklaard niet te kunnen schrijven / E
Lamers / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aken:
13-9-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-9-1848 No 83. / Heden den dertienden der
maand September achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Heinrich Fischer van beroep daglooner, oud acht en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gertrudis Krytenberg, Zyne huisvrouw, op
Dingsdag den twaalfden der maand September achttien honderd acht en veertig, des middags ten
twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Ysselhunten No. 519, binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gijsberta /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik van
Aken, van beroep daglooner, oud twee en dertig jaren, en Andries Erntsen, van beroep daglooner,
oud Zes en Zeventig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde,
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verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / H fischer / H van aken /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) van Aken:
17-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-11-1863 No 146. / Heden den Zeventienden der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob Willem van de Laar
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrikus van Aken van beroep Klompenmaker oud negen en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antoinetta Ketelaar, Zyne huisvrouw
op Zondag den vijftienden der maand November achttien honderd drie en zestig, des middags ten
twee uren, ten huize van hem Comparant in Etten Wijk D No. 180 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Theodorus
Bouwman van beroep Boerenwerk doende oud dertig jaren, en Hendrik Jan Smits van beroep
Kleermaker oud negen en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / H van Aken / T Bouwman / H J Smits / VDLaar. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aken:
2-3-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 2-3-1877 No 17. / Heden den tweeden der maand
Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik van Aken, van beroep Klompenmaker oud vijf en dertig jaren, wonende te Oosseld en
Abraham Wink, van beroep Klompenmaker oud Drie en Dertig jaren, wonende te Yzevoorde beide
in deze Gemeente woonachtig; welke ons [#hebben verklaard, dat op den ... der maand ... des jaars
achttien honderd zeven en zeventig, des ... ten ... uren, ... in het huis No ... binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van ... is overleden] als levenloos hebben aangegeven een Kind van het Vrouwelyk
geslacht hetwelk Aleida Johanna Sauer, zonder beroep op Donderdag den Eersten Maart dezes jaars
des avonds ten Zeven ure ten huize van haren echtgenoot Gradus Johannes Leusink van beroep
Klompenmaker wonende in deze gemeente ter wereld heeft gebragt / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met de beide Comparanten. / H van Aken / A Wink /
GJHorsting // [cc 22-1-2004/20-5-2006 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Aaken:
6-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-12-1904 No. 259 / Heden den zesden
December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik van Aaken oud vijfendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Theodora Visser, zonder beroep op den vijfden December dezes jaars, des morgens ten zeven ure, ten huize van hem aangever te Rafelder
nummer twaalf a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Johannes Gradus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Smeenk, oud tweeenzeventig jaren, van beroep winkelier en
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Bernardus Schepers oud vierenzestig jaren, van beroep timmerman beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Manes) van Aaken:
1-2-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 1 Februa: / Baptizatus est
Manes / parent. Henricus van Aaken et Dersken Böckkers / pat. Henricus Aalders et Hendrina
Aalders. Ass: Joês Tenholder // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) van Aaken:
28-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 28 Junii / Baptizatus est
Hermanus / parentes Henricus van Aaken [<Aeken] et derske buckers / patrini gerardus van
Aeken henricus donnebosch assistens et derske tigeloven // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Manes) van Aaken:
5-4-1774: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1774 / Den 5 Aapril is Manes Van Aaken
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) van Aacken:
13-1-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / Den 13 [sc.: januari] Harmanus
Van Aacken overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) van Aken:
2-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-6-1877 No. 65. / Heden den Tweeden der
maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bramel van beroep Landbouwer oud Vier en Veertig jaren, en
Reint Rabelink van beroep Klompenmaker oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Tweeden der maand Juny achttien
honderd zeven en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk B No. 28 in Megchelen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Zestig Jaren Herman van Aken,
Arbeider, geboren te Doornik in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van
Dora Lueb, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zijnde de namen der Ouders van den
overledene den aangevers onbekend. / 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. Bramel / R Rabelink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 193/394)
22-9-2013/16-6-2014 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Johanna) van Aaken:
8-7-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 8-7-1812 No. 5 / In den Jaare Agtien hondert
twaalf, den Agste Julij, des s’morgens Elf uuren, is voor ons Maire der Gemeente Netterden,
Kanton Gendringen, Departement van den Booven ijssel, verscheenen, Hermanus Jansen, BoereKnegt, oud vier en twintig Jaaren, gebooren te Gendringen Arrondissement Zutphen, woonende te
Doornik, Arrondissement Rees, departement van de Lippe, meerder Jaarige Zoon, van Gerrit
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Hendrik Jansen, overleeden te Gendringen, den tiende April Zeventien Hondert vijf en Negentig,
Zoo als blijk[t], uit d’Acte van overlijden afgegeeven door d’Adjoint Maire, van gemelde gemeente,
en Gerharda Elisabeth Kragten, hier teegenwoordig, en toestemmende, en Johanna van Aaken,
Dienstmeid, oud Zeven en twintig Jaaren, gebooren te Gendringen, woonende in deese Gemeente,
meerder Jaarige Dochter van Geerling van Aaken, en Johanna te Kolf, bijde overleeden te
Gendringen, den vader den tienden April, agtien hondert en drie, de moeder den tiende December,
zeventien hondert vijf en Negentig, Zoo als blijkt, uit de Acte van Overlijden, afgegeeven door
d’Adjoint Maire van Gemelde Gemeente, de welke ons hebben verzogt, om over te gaan tot de
voltrekking, van ’t tusschen hun ontworpen Huwelijk, en waar van de Afkondigingen gedaan Zijn
voor de Hoofdingang van ons Gemeente huis, te weeten d’Eerste op Zondag, den Een en twintigste,
en de tweede op Zondag den Agtentwintigste Junij, deeses Jaars, des Morgens agt uuren, geene
oppositie, teegens gemeld Huwelijk aangedient Zijnde, Zoo hebben Wij, voldoende aan ’t versoek,
naar voorleesing, van alle stukken boovengenoemd, en van Hoofdstuk Zes, van den titel van ’t Civil
Wetboek, over het huwelijk, aan den aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote,
afgevraagd, of zij malkanderen voor man en vrouw willen neemen, elk hunner afzonderlijk, en
toestemmend, geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij, in naam der Wet, dat Hermanus Jansen,
en Johanna van Aaken, in ’t huwelijk verbonden Zijn, waar van Wij deese Acte hebben
opgemaakt, in teegenwoordigheid van Wilm te Poel, Landbouwer, oud Zes en veertig Jaaren,
Hendrik Verbugchelen, LandBouwer, oud vijf en veertig Jaaren, Albert Leub LandBouwer, oud drie
en veertig Jaaren, en Arent Robben LandBouwer, oud dertig Jaaren, alle woonagtig in deese
Gemeente, welke na aan hun gedaane voorleesing met ons, en ondergeteekende getuigen de
teegenwoordige Acte geteekent, de Contracteerende Partheijen hebben Verklaart niet te Konnen
Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) van Aaken:
6-12-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 132): 6. Dec: [1812] / Baptizatus est
Theodorus Henricus / filius legitimus Hermani Jansen, et Joannae Van Aaken Conj: / Susc: Derk
Hendrik te Kolf, et Hendrica Jansen. // [cc 23-3-2007/25-9-2008 tB]
– Johanna (Joanna) van Aaken:
16-4-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 454): 16. Apr: [1817.] / Baptizatus est Gerardus Henricus / filius
legitimus Hermani Jansen, et Joannae Van Aaken Conj: / Susc: Christiaan Jansen, et Alijda
Teunissen. // [cc 29-8-2007/26-5-2008 tB]
– Johanna (Johanna) van Aaken:
24-12-1817: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 24-12-1817 No. 54 / Op heden den Vier en
twintigsten December agttien honderd en Zeeventien des Voordemiddags ten acht uren, compareerden voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaar, Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Hendriks, van Beroep Daghuurder, Vader
van den hiernaa genoemden Overleedenen oud Neegen en twintig Jaren, in Babberick onder Oud
Zevenar wonende / en Gerhardus Hendriks, Daghuurder oud Twee en twintig Jaren, insgelijks in
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Babberick voornoemd wonende / welke Ons hebben verklaard, dat op Voorgisteren den twee en
twintigsten deezer Maand December, Smorgens [<“voor de” (?)] ten drie Uuren, Gerhardus Hendriks, Zoon van den hierboven genoemden Jan Hendriks, en deszelfs Echtevrouwe Johanna van
Aaken, gebooren Zijnde en gewoond hebbende in Babberick onder Oud Zevenar in den ouderdom
van drie maanden, in Babberick voornoemd in het Huis van deszelfs ouders No 4 is overleden. /
Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de bijde Getuijge, benevens ons,
is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) van Aken:
1-9-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 1-9-1818 No 27 / Heden den Eersten der
maand September een duizend acht honderd en achttien, des nademiddags ten zes uren, zijn voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Berend Kaak dagloner oud acht en vijftig jaren, en
Steven luijken landbouwer oud vier en twintig jaren, beide in de Buurschap Oosselt onder dit Ambt
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den eersten der maand September 1818 des
Voordemiddags ten negen uren, in het huis No. 242 binnen dit Ambt, in den ouderdom van een en
een half jaren is overleden eene dochter van [#Berend Kaak] [de doorhaling der twee woorden
goedgekeurd] Grades van Aken dagloner en van Judith Jansen; genaamd Johanna. / 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 benevens den
Secretaris en eerste comparant onderteekend is, hebbende tweede comparant verklaard niet te
kunnen schrijven. / B Kaak / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) van Aaken:
16-9-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 702): [1821.] / 16. 7bris / Baptizata est
Theodora Gerarda / f: leg: Hermani Jansen, et Joannae Van Aaken Conj: / Susc: Theodorus Van
Waasen, et Theodora Doornik. // [cc 14-9-2007/1-3-2008 tB]
– Johanna (Joanna) van Aaken:
23-4-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 905): [sub «1824 baptizati sunt»] 23
April: / Helena / F:l: Henrici Metzelaar et Helenae Vermaten Par: / Jan Vermaten et Joanna van
Aaken Susc: // [cc 31-10-2007/14-1-2008 tB]
– Johanna (Joanna) van Aken:
12-8-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 927): [sub «1824 baptizati sunt»] 12
Aug: / Theodorus / [F:(?)>] Filius leg: Hermani [ruimte (achternaam niet ingevuld; sc. Jansen; tB)]
et Joanna van Aken [Par:] / Henricus Metzeler et Joanna Dunk Susc: // [cc 31-10-2007/9-1-2008
tB]
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– Johanna (Johanna) van Aken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 330), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 44:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 44
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna van Aken
– Geboortedatum: 6 Decemb. 1786
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 8-4-2004/14-6-2004 tB]
– Johanna (Johanna) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4198), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 663:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 487
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 6)
– Naam: Johanna [van Aaken]
– Geboortedatum: den 23 Sept 1825
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 7-10-2004/10-5-2005 tB]
– Johanna (Janna) van Aken:
14-1-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-1-1831 No 3 / Heden den Veertienden der
maand January één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons
Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Harmanus Janssen, Stroodakdekker oud
drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Janna van Aken zyne
Huisvrouw oud vyfenveertig jaren, op Woensdag den Twaalfden der maand January een duizend
acht honderd een en dertig, des nagts ten Een uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen
binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelyk geslacht, waaraan de
voornaamen zijn gegeven van Bernardus Antonius / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Christiaan Romp, Baardscheerder oud Veertig jaren, en Jan Hendrik Kniest,
Dagloner oud Vier en veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend.
met den eerstgenoemde Getuigen, terwijl den Comparant en laatstgenoemde Getuigen verklaarde
niet te kunnen schryven noch tekenen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Aaken:
12-7-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 12 Julii / Baptizata [est]
Gerharda / Parentes Hendricus Van Aa[c]ken [et] Dersken Böckers / Levantes Jan Van Aaken,
Maria Rölink // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Joannes) van Aaken:
17-9-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 17 7tbris / Baptizata est Engel
[^dic] alia`s [#angeliaa] Engelberta / Parentes arnoldus Scholten et catharina van aaken / Patrini
Joannes van aaken et henrica van aaken Joanna Scholten // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Aaken:
3-9-1752: Jan van Aaken, daghuurder, geb. 3-9-1752 (woonplaats: Our); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 244 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Aken:
28-4-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / afgek: [sc.: April] 28. / Jan van Aken Z.v.
wijl Hendrik van Aken onder Gendringen / en Jenneken Bongers. d.v wijl Lammert Bongers onder
Silwolde / getr: [sc.: Maij] 19 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Aken:
9-12-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 / Dec 9. / Jan van Aken Wedwenr van wijl:
Jenneken Bongers / en Helena Stevens d:v. Antoni Stevens. / beide onder Gendringen. / [getrouwd]
Dec. 30 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannis) van Aaken:
9-7-1783: Jannis van Aaken, speelman, geb. 9-7-1783 (woonplaats: Our); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 320 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (2x) (Jan/Joannes) van Aaken:
5-4-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 85): [14>] 5. Aprilis [1812] / Baptizata est Helena / filia
legitima Joannis Van Aaken, et Gosina Librand Conj: / Suscepêre Gerritje Ten Have, et Jan Van
Aaken. // [cc 22-3-2007/2-10-2008 tB]
– Johannes (Jannis) van Aaken:
11-5-1812: Overlijdensregister gemeente Etten (canton Gendringen), 11-5-1812 No 11 (handschrift,
conform het na de Gendringse brand van 19-5-1830 vervaardigde afschrift): Op heden den elfden
van de maand Mei eenduizend agthonderd en twaalf des voordemiddags om elf uren Compareerde
voor ons mr. J J Tengbergen maire der gemeente van Etten Canton Gendringen, Arrondissement
Zutphen Departement van den BovenYssel, waarnemende de functien van Publieken ambtenaar van
den Civielen staat Garrit Jan Grevink oud negen en twintig jaren wever wonende te Our in deze
Gemeente en Willem Berendsen oud vyf en veertig jaren, Kleermaker wonende [alsmede>] almede
te Our in deze gemeente, dewelke als naburen van Jannis van Aaken oud agt entwintig jaren dagloner woonagtig te Oer in deze Gemeente en Gesina Librand verklaarden dat het Kind van gezegde
Ehelieden Helena genaamd, waarvan de huisvrouw, op den vijfden april dezes jaars is bevallen, op
gisteren avond ten Zes uren is overleden. Tengevolge van deze verklaring hebben wy de
tegenswoordige acte opgemaakt die door ons en bovengenoemde getuigen is getekend, op dage en
Jare als boven. // (get) Gartian Grievink / Willem Berentse / J.J. Tengbergen maire // [cc (webfoto
nr. 3/8) 31-8-2013/1-10-2013 tB]
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– Johannes (Joannes) van Aaken:
11-5-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 176): 11. Maji [1813.] / Baptizatus est
Bernardus / filius legitimus Joannis Van Aaken, et Gosinae Librand Conj: / Susceperunt [El>]
Derk Jan Librand, et Elisabeth van Aaken. // [cc 23-3-2007/10-9-2008 tB]
– Johannes (Jo~es) van Aaken:
21-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 306): 21. Maart. [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est Helena / filia legitima
Jo~is Van Aaken, et Gosinae Librand Conj: / Suscepêre Hendrik Van Aaken, et Gertrud Librand. //
[cc 30-5-2007/6-8-2008 tB]
– Johannes (Jannes) van Aaken:
2-2-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-2-1822 No [12>] 13 / Heden den tweeden
der maand Februarij een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Jannes van Aaken
dagloner oud vijf en dertig Jaren, en Hendrik Seesink dagloner oud vyftig Jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrydag den Eersten der maand
February achttien honderd twee en twintig des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 160 in
Our binnen dit Schoutambt in den ouderdom van vyf en negentig Jaren is overleden. Reinder
Vlaswinkel weduwenaar van wylen Gerritjen Westerveld, dagloner en zoon van wijlen Jan
Vlaswinkel en Johanna Wesselink / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de declaranten
/ J: van Aaken / H Sesing / JRBoeveld // [cc 29-9-2001/24-8-2002 tB]
– Johannes (Joannes) van Aaken:
23-9-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 859): [sub «1823 baptizati sunt»] 23
Sept: / Gosina: / F:l: Joannis van Aaken et Aleijdae Kroesen Paren: / Bernardus Aalders et
Gerardae (!) Kroesen Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Johannes (Johannes) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4193), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 663:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 487
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 1)
– Naam: Johannes van Aaken
– Geboortedatum: den 15 July 1783
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloners (!)
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 7-10-2004/10-5-2005 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – VAN AKEN (nr. 212-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 32

– Johannes (Johannes) van Aaken:
29-6-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-6-1833 No 43. / Heden den negen en
twintigsten der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om tien uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Stroet, Linnenwever oud
drie en vyftig jaren, en Hendrik Reintjes, daglooner oud Zes en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Zeven en twintigsten
der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis
No. 487 in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen dagen is overleden Aleida van
Aaken, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van de Ehelieden
Johannes van Aaken en Aleida Kroezen dagloners 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. / nadat de Comparanten daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard hadden niet te
Kunnen Schrijven / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) van Aken:
10-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-6-1845 No 76. // Heden den tienden 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 Johannes van Aken van beroep dagloner oud drieëndertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Fransen zyne huisvrouw op Maandag den
negenden der maand Junij achttien honderd vijf en veertig, des nachts ten half twaalf uren, ten huize
van hem Comparant in Ulft No 448, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Gradus Johannes / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Alexander Johannes Frazer van
beroep dagloner oud vierendertig jaren, en Gradus Johannes Frazer, van beroep dagloner oud dertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den comparant en eerstgenoemde getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaart niet te Kunnen
Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // J Van aken / A J Frazer / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 57/288) 8-7-2014/16-8-2014 tB]
– Johannes (Johannes) van Aken:
29-11-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-11-1845 No 152. // Heden den negen
entwintigsten der maand November 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 Alexander Jean Frazer, van beroep daglooner oud vier en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruijd Liebrand, Zyne
huisvrouw, op Vrijdag den acht en twintigsten der maand November achttien honderd vijf en
veertig, des morgens ten vijf uren, ten huize van hem Comparant in Ulft No 447, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Gradus Johannes. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de getuigen Johannes van Aken, van beroep daglooner, oud vier en dertig jaren, en Gerrit Jan Verholt, van beroep daglooner, oud acht en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
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dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde,
daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schrijven als Zulks niet geleerd hebbende. // A
J Frazer / J van aken / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 76/288) 10-7-2014/21-7-2014 tB]
– Johannes (Johannes) van Aken:
22-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-3-1848 No 20. / Heden den twee en twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Johannes van Aken, van beroep daglooner, oud Zes en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Fransen, Zyne huisvrouw, op
Woensdag den twee en twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des morgens
ten negen uren, ten huize van hem Comparant in Ulft No. 448, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Christiaan. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Antoon Aalders,
van beroep Landbouwer, oud een en dertig jaren, en Evert Otten van beroep Kleermaker, oud Zes
en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen. / J Van Aken / A: Aalders / E: otten / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) van Aken:
14-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-12-1904 No. 265 / Heden den veertienden
December negentien honderd-vier, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes van Aken oud vijfenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Elisabeth Willemina Klaassen, zonder beroep op den
veertienden December dezes jaars, des morgens ten acht ure, ten huize van hem aangever te Ulft
nummer zevenenvijftig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Hendrika Alberta Paulina / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Geerts, oud vierenzestig jaren, van beroep arbeider en
Johannes Bernardus Gerritsen oud zesendertig jaren, van beroep broodbakker beiden wonende in
deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999
tB]
– Johannes Gerhardus (Johannes Gradus) van Aaken:
6-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-12-1904 No. 259 / Heden den zesden
December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik van Aaken oud vijfendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Theodora Visser, zonder beroep op den vijfden December dezes jaars, des morgens ten zeven ure, ten huize van hem aangever te Rafelder
nummer twaalf a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Johannes Gradus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Smeenk, oud tweeenzeventig jaren, van beroep winkelier en
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Bernardus Schepers oud vierenzestig jaren, van beroep timmerman beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johan Heinrich) van Aken:
20-6-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-6-1882 No. 89. / Heden den twintigsten der
maand Juny achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hermanus Wilhelmus Bramel van beroep landbouwer oud een en veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Johanna Adelgunde Sliepenbeek, zijne huisvrouw, zonder beroep op maandag den negentienden der maand Juny achttien honderd twee en tachtig, des morgens ten half vijf uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen
Wijk B No 8 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan
de voornamen zijn gegeven van Aleida Maria Johanna. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van de Getuigen Gerrit Willem Renting van beroep landbouwer oud veertig
jaren, en Johan Heinrich van Aken van beroep arbeider oud vier en dertig jaren, beide woonachtig
in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– kleermaker (kledermaker) ~ Aaken:
20-8-1819: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1819) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 36):
– Nummer: 36
– Naam: Gottfried Schmitz
– Ouderdom: 35
– Beroep: Kledermaker
– Woonplaats: Aaken
– Tyd der aankomst: 20 Augs [1819]
– Logement waar denkt te verblyven: by zyn Broeder den Schoenmaker Schmitz
– Tyd van vertrek en werwaards: 27 Septr [1819]
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Amsterdam
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Koning Preuss. Politie Regering
ddo Aaken 28 October 1818.
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/6-3-2012 tB]
– koorddanser (koorddanser) ~ Aaken/Aken:
15-5-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 96):
– Nummer: 52
– Naam: Carl. Bader met M.F Gaertner
– Ouderdom: 37 [Jaren]
– Beroep: Koorddanser
– Woonplaats: – [Aaken]
– Tyd der aankomst: 15 [mei]
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– Logement waar denkt te verblyven: Idem [= Oranjeboom]
– Tyd van vertrek en werwaards: 24 Mei
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Idem [= Terborgh]
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Idem, Idem [= Pas door de
Koningl. Preuss. Regeering te Aken afgegeven den 21 Mei 1821] [daaronder:] ddo Cleef 30 Mt (?)
1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/6-5-2011 tB]
– L...: nog geen gegevens.
– Maria (Maria) van Aaken:
30-11-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 30 november / Baptizata est
maria / parentes. henricus van aaken [<aiken] et derske bucker / patrini Joannes ten holder et
wilhelmina Kock. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) van Aaken:
16-1-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1830 No 4 / Heden den Zestienden der
maand January een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge:
Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Welsink Landbouwer oud negen en
veertig jaren, en Frederik Johannes Heesen, Landbouwer oud Dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den vyftienden der maand January een
duizend acht honderd dertig, des avonds ten Elf uren, in het huis No. 141 in Wieken binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren is overleden. [#Jantje] [in de marge: de
doorhaling van het woord Jantje en het renvooy Johanna goedgekeurd] Heijman [<Hijman], Zonder
beroep, geboren te Millingen in het Koninkrijk Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente,
weduwe van wijlen Gerrit Jan Bruens en dochter van wijlen de Ehelieden Gerrit Heijman
[<Hijman] en Maria van Aaken. / 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 onder goedkeuring van nevenstaand renvooy. // [cc 1982-1999 tB]
– marskramer (marskramer) ~ Aaken:
9-11-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 109):
– Nummer: 65
– Naam: Josje Felix met zijne vrouw
– Ouderdom: 41
– Beroep: Marskramer
– Woonplaats: Antwerpen
– Tyd der aankomst: 9 Novb
– Logement waar denkt te verblyven: in den Beer
– Tyd van vertrek en werwaards: 14 Novb. na Arnhem
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Aaken
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– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: [Pas] afgegeven te Antwerpen door
den Baron van Nagel ddo 28 Augt. 1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/25-4-2011 tB]
– Martina Aleida (Martina Aleida) van Aken:
11-11-1886 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Albertus Gerhardus Salemink.
– (0) Kaartnummer: 5685
– (1) Regel- of volgnr.: 2 (van 8 regels)
– (2) Geslachtsnaam: van Aken
– (3) Voornamen: Martina Aleida
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: vrouw
– (6) Geboortedatum: 11-11-1886
– (7) Geboorteplaats: Ambt-Doetinchem
– (8) Burgerlijke staat: H [gehuwd]
– (9) Mutatie/datering: 29/9 1911
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: –
– (14) Woonplaats: Wals 14
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: 20-2-’30
– (18) Vertrokken naar: Groenlo
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: – // [cc (webfoto) 13-9-2012/22-10-2012 tB]
– Mechtildis (Mechelt) van Aaken:
28-5-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 28 Meij. / Jan Ernsten
weduwenaer van wijlen Teunisken slaghekken uijt Ulft / en Mechelt van Aaken, Dogter van wijlen
Gerlick van Aaken uijt Velingen onder Millingen. / dese zijn den 1. Julij hier gecopuleert. // [cc
1982-1999 tB]
– Mechtildis (Maggeld) van Aaken:
1-1-1795: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1795 / Den 1 January is Maggeld Van
Aaken ove[rleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Mechtildis (Megteld) van Aken:
7-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-1-1825 No 5. / Heden den Zevenden der
maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Heijman, dagloner oud vier
enveertig jaren, en Bernardus Stroet, Wever, oud Een enveertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op [niet ingevuld] dag den Zesden der maand
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Januarij achttien honderd vijf en twintig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 126. in U’lft.
binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van vijf en Zestig Jaren, is overleden Geerling Ernsten,
dagloner, Eheman van Theodora Kroese, dagloonster in dit ambt woonachtig, en Zoon van wijlen
de Ehelieden Geerling Ernsten en Megteld van Aken, beide in dit ambt overleden, alwaar den
Overledene geboren en woonachtig is geweest. / En 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 den
Eerstgenoemden Comparant, verklarende den laatsten op aanvrage om te teekenen niet te kunnen
Schrijven. // Harmen Heijman / De Haes. // [cc (webfoto) 8-1-2011/12-5-2012 tB]
– Moren [Mor] ~ Achen:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1542): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Ooij-poort Straat
– Huisnummer: C 332
– Aantal personen: 7 + 6 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 8]
– Naam: Elizabeth Moren
– Leeftijd: 60 jaar
– Geboorteplaats: Achen
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwe”)
– Beroep of relatie: Zonder
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 3-10-2003/29-11-2003 tB]
– muzikant (musikant) ~ Aaken:
17-5-1819: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1819) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 13):
– Nummer: 13
– Naam: Althoven (Heinrich Joseph) met zyne Vrouw
– Ouderdom: 34
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Frey alden hoven Pruisisch
– Tyd der aankomst: 17 Mey [1819]
– Logement waar denkt te verblyven: in de Orange boom
– Tyd van vertrek en werwaards: 18 [Mei 1819] na Zevenaar
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Maestricht
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Koningl Preuss. Politie ddo Aaken
6 february 1819
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/26-3-2012 tB]
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– muzikant (musikant) ~ Aaken:
29-6-1820: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1820) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 68):
– Nummer: 24
– Naam: H.J. Althoven met vrouw
– Ouderdom: 35
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Aaken
– Tyd der aankomst: 29 [Junij 1820]
– Logement waar denkt te verblyven: Zwarte Paard
– Tyd van vertrek en werwaards: 1 July [1820]
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Zevenaar
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: id [= Pas van de Koninglyke
Regering te Aaken] ddo 2 Maart 1820
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/25-11-2011 tB]
– muzikant (musikant) ~ Aaken/Aken:
15-5-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 95):
– Nummer: 51
– Naam: H J. Althoven
– Ouderdom: 36 [Jaren]
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Aaken
– Tyd der aankomst: 15 [Mei]
– Logement waar denkt te verblyven: Oranjeboom
– Tyd van vertrek en werwaards: 24 Mei
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Terborgh
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Pas door de Koningl. Preuss.
Regeering te Aken afgegeven den 21 Mei 1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/10-5-2011 tB]
– N.N. van Aaken:
20-12-1777: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1777 / Den 20 desember is [voornaam
niet ingevuld] van aaken over[leden] // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Aken:
5-2-1780: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1780 / Den 5 february is is [voornaam niet
ingevuld] Aken overleden // [cc 1982-1999 tB]
– O...: nog geen gegevens.
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– Althoven [Olthof] ~ Aaken:
17-5-1819: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1819) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 13):
– Nummer: 13
– Naam: Althoven (Heinrich Joseph) met zyne Vrouw
– Ouderdom: 34
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Frey alden hoven Pruisisch
– Tyd der aankomst: 17 Mey [1819]
– Logement waar denkt te verblyven: in de Orange boom
– Tyd van vertrek en werwaards: 18 [Mei 1819] na Zevenaar
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Maestricht
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Koningl Preuss. Politie ddo Aaken
6 february 1819
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/26-3-2012 tB]
– Althoven [Olthof] ~ Aaken:
29-6-1820: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1820) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 67):
– Nummer: 23
– Naam: Jacob Althoven
– Ouderdom: 50
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Freyaldenhoven
– Tyd der aankomst: 29 [Junij 1820]
– Logement waar denkt te verblyven: Zwarte Paard
– Tyd van vertrek en werwaards: 1 July [1820]
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Zevenaar
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Pas van de Koninglyke Regering te
Aaken ddo 11 Maart 1820
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/25-11-2011 tB]
– Althoven [Olthof] ~ Aaken:
29-6-1820: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1820) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 68):
– Nummer: 24
– Naam: H.J. Althoven met vrouw
– Ouderdom: 35
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Aaken
– Tyd der aankomst: 29 [Junij 1820]
– Logement waar denkt te verblyven: Zwarte Paard
– Tyd van vertrek en werwaards: 1 July [1820]
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Zevenaar
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– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: id [= Pas van de Koninglyke
Regering te Aaken] ddo 2 Maart 1820
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/25-11-2011 tB]
– Althoven [Olthof] ~ Aaken/Aken:
15-5-1821: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1821) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 95):
– Nummer: 51
– Naam: H J. Althoven
– Ouderdom: 36 [Jaren]
– Beroep: Musikant
– Woonplaats: Aaken
– Tyd der aankomst: 15 [Mei]
– Logement waar denkt te verblyven: Oranjeboom
– Tyd van vertrek en werwaards: 24 Mei
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Terborgh
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Pas door de Koningl. Preuss.
Regeering te Aken afgegeven den 21 Mei 1821
– Aanmerkingen: – // [cc 30-8-2002/10-5-2011 tB]
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– Schmitz [Smits] ~ Aaken:
20-8-1819: “Register der Vreemdelingen binnen de Gemeente Doesborgh” (jaargang 1819) (Nieuw
Archief gem. Doesburg, inv.nr. 1607, AHA-volgnr. 36):
– Nummer: 36
– Naam: Gottfried Schmitz
– Ouderdom: 35
– Beroep: Kledermaker
– Woonplaats: Aaken
– Tyd der aankomst: 20 Augs [1819]
– Logement waar denkt te verblyven: by zyn Broeder den Schoenmaker Schmitz
– Tyd van vertrek en werwaards: 27 Septr [1819]
– Destinatie volgens den inhoud der Pas: Amsterdam
– Autoriteit door welke benevens plaats en dagtekening waarop: Koning Preuss. Politie Regering
ddo Aaken 28 October 1818.
– Aanmerkingen: – // [cc 9-8-2002/6-3-2012 tB]
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– Smits [Smits] ~ Aken:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 2833): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Vis markt
– Huisnummer: D 607
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 1]
– Naam: Johannis Jacobes Smits
– Leeftijd: 49 jaar
– Geboorteplaats: Aken
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwenaar”)
– Beroep of relatie: Schoenlapper
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 7-11-2003/9-2-2004 tB]
– Theodorus (Derk) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1554), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 240:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 187
– Aantal bewoners: 22 (dit is nr. 20)
– Naam: Derk van Aaken
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 9. Dk Roemer Vertrokken naar het ouderlyke huis. / No 10 Jan
Hijman vertr naar Emmerik / No 11 Sophia Ditters vert naar Sub N[o] 572. / No 12. Willemina
Vieberink vertrokken na Sub No 242 / 13 Echterhof Adolf mei 1827 vert naar het Pruissische / 14
vert 1828 mei – / 15. vert & gehuwd / 16 vert naar Zeddam / 17 vert naar Sub No [niet ingevuld] /
19 id~ naar Sub [niet ingevuld] // [cc 10-6-2004/30-8-2004 tB]
– Theodorus (Derk) van Aaken:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4270), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 676:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 500
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 7)
– Naam: Derk van Aak[en]
– Geboortedatum: den Zie Sub No 240
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [1.] eigenwerk doende / 5) dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 14-10-2004/12-5-2005 tB]
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– Theodorus (Theodorus) van Aken:
26-2-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 26-2-1877 No 16. / Heden den Zes en twintigsten
der maand February achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Eggink, van beroep landbouwer oud drie en zestig jaren, wonende te Oosseld en
Theodorus van Aken, daglooner oud vier en vijftig jaren, wonende te Oosseld beide in deze
Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten der maand
February des jaars achttien honderd zeven en zeventig, des namiddags ten half vier uren, te Oosseld
voornoemd in het huis No 7. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren is
overleden Fredericus Koster, van beroep landbouwer, geboren te Wehl en wonende in deze
gemeente, echtgenoot van Christina Sessink, landbouwster mede in deze gemeente wonende en
Weduwenaar uit vroeger huwelyk van Hendrika Rijsewijk en Zoon van wijlen de echtelieden
Wilhelmus Koster en Christina Amptings. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met den eersten comparant, hebbende de tweede Comparant verklaard geen Schryven
te hebben geleerd. / J Eggink / GJHorsting // [cc 22-1-2004/21-5-2006 tB]
– Theodorus (Theodorus) van Aken:
30-6-1893: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 30-6-1893 No. 26 / Op heden den dertigsten
Juni 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: Antoon van Aken,
metselaar, oud vyf en dertig jaren, geboren in de gemeente Wisch en wonende in deze gemeente;
weduwnaar van Geertruida Berendina Salemink, zonder beroep, overleden in deze gemeente;
meerderjarige Zoon van de echtelieden Theodorus van Aken, landbouwer, wonende in de
gemeente Ambt-Doetinchem, en Lammerdina Berendsen, zonder beroep, overleden in de gemeente
Ambt-Doetinchem, ter eenre, / En Grada Berendina Martens, zonder beroep, oud twee en twintig
jaren, geboren en wonende in de gemeente Wisch; minderjarige dochter van de echtelieden Gradus
Martens, landbouwer, overleden in de gemeente Wisch, en Gerritje Veldkamp, zonder beroep,
wonende in de gemeente Wisch, die alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot dit
huwelijk te geven, ter andere zijde, / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o Een geboorteextract van den bruidegom. / 2o Een bewijs van zijne voldoening aan de Nationale militie. / 3o Een
overlijdens-extract van Zijne vorige echtgenoot. / 4o Een geboorte-extract van de bruid. / 5o Een
overlijdens-extract van haren vader. / 6o Een bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondigingen in de gemeente Wisch. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen binnen
deze Gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den Achttienden en vyf en
twintigsten Juni dezes jaars. / 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 Antoon van Aken en Grada Berendina Martens door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de
nagenoemde uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen als: Hermanus Teeuwsen, zonder beroep, oud
negen en zestig jaren; Hendrikus Wilhelmus ten Have, koperslager, oud twee en vyftig jaren;
Thomas Hermanus Evers, schoenmaker, oud acht en dertig jaren, allen wonende in deze gemeente,
en Gerrit Jan Wiedeman, voerman, oud vier en veertig jaren, wonende in de gemeente Wisch. / En
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is dezelve na voorlezing door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, hare moeder en de
getuigen. / [met potlood in de marge: D 230a Etten] // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Hendricus (Derk Hendris) van Aken:
29-5-1792: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1792 / Den 29 mey is Derk Hendris Van
Aken overlede[n] // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Hendricus (Theodorus Henricus) van Aaken:
17-2-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 150): 17. Febr~ [1813.] / Baptizatus est
Theodorus Henricus / filius legitimus Gerardi Jo~es Van Aaken, et Joannae Koenders Conj: /
Susc: Gradus Van Aaken, et Willemina Bolwerk. // [cc 23-3-2007/22-9-2008 tB]
– Theodorus Hendricus (Theodorus Hendricus) van Aaken:
6-10-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-10-1845 No 125. // Heden den Zesden der
maand October 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 Bernadus Aalders, van beroep daglooner, oud acht en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Berendina te Kaat, Zyne huisvrouw, op Zondag
den vijfden der maand October achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten half acht uren, ten
huize van hem Comparant in Oer No 502, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johannes Hendricus. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Vischer, van beroep
daglooner oud een envyftig jaren, en Theodorus Hendricus van Aaken, van beroep daglooner,
oud een en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de
getuigen, hebbende de Comparant, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven,
als zulks niet geleerd hebbende. // H Vischer / T H van Aaken / v.Woelderen // [cc (webfoto nr.
69/288) 9-7-2014/1-8-2014 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– Vera (Vera) van Aken:
24-10-1980: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1290]: [geb./ged.] 18/18-31950: Leander Wolfgang Josef / filius Hermani Josephi Vincentii Hoegen et Franciscae Geertruidae
Mariae ten Have (Azewijn) / Patrini: Arnold Aloys Hoegen (Warbeyen über Kleve) et Joanna
Steenbreker-Koster (Warbeyen über Kleve) / gedoopt door E.Th.J. Hol parochus Terborg / Observ.:
Baptus in ecclesia Par. Si Georgii Mart. de Terborg / Confirmatus 1-6-1959 / Matrimonium 24-101980 cum Vera van Aken. // [cc 1982-1999 tB]
– W...: nog geen gegevens.
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
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– Z...:
– Schwartz [Zwart] ~ Aken:
14-2-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 14-2-1820 No 8 / Heden den veertienden der
maand Februarij een duizend acht honderd en twintig, des middags om twaalf uren, zijn voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem,
Provincie Gelderland, verschenen Johannes Liebrand eigen werk doende oud vier en zeventig jaren,
en Jan Pothof Landbouwer oud Zes en vijftig jaren, beide in de Buurschap Gaanderen onder dit Ambt
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der maand Februarij 1820 des
avonds ten zeven uren, in het huis No. 201 binnen dit Ambt, in den ouderdom van een en tachtig Jaren
is overleden Anna Maria van Achse weduwe van Bernadus Schwartz, geboortig van Aken, en zedert
twee maanden in dit ambt woonachtig geweest. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons, benevens door tweeden comparant is onderteekend,
hebbende eersten comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / Jan Pothof / S Horsting // [cc 20-92002/29-3-2006 tB]
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 16 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)
– Aken / Van Aken (ook Aachen e.d.), editie 212-1 (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)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
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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)
– 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)

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

J.H.G. te Boekhorst – VAN AKEN (nr. 212-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 47

– 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)
– Kaalberg (ook Colberg e.d.), editie 211-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
– Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
– 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)
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Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
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)
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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)

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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