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AHA-dossier nr. 213-2:

VENDERBOSCH
(ook FENDERBOSCH, VAN DEN BOSCH, VENDERBOES, VENDERBOS,
VENDERBOSS, VENDERBOZ, VENDERBUS, VENDERBUSCH,
VENDERICHBOS, VENDERICK BOES, VENDERICKBOSCH,
VENDERICKBOSS e.d.)

De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA),
digitale afschriften van allerlei bronnenmateriaal, door ondergetekende getranscribeerd en alfabetischchronologisch geordend met behulp van standaard voornamen. Dit is de tweede editie van de collectie
Venderbosch (AHA-uitgave 213-2). 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, 22 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:

– A...:
– Albertus (Albertus) Venderbosch:
20-2-1821: 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. 656): [1821.] / 20. Feb~ / Baptizata
est Helena, Willemina Antonetta / f: leg: Alberti Venderbosch, et Everdinae Smeenk Conj: / Susc:
«Princeps Guillaume de Salm Salm», et Helena Antonetta Stevens. // [cc 14-9-2007/9-3-2008 tB]
– Aleida Johanna (Aleida Johanna) Venderbosch:
2-4-1841: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 365: / 1841 / Aangenomen den 2 April & bevestigd den 4 dito / Derk Heersink / Berendina Wilhelmina Wijman / Aleida Johanna Venderbosch / Frederika Sandrina Mebelder / Hendrina Koenders // Nagezien met het contraboek J W ten Cate Huender. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida Johanna (Aleida Johanna) Venderbosch:
27-1-1850: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1850. / Janr 27. / Evert Jan Westerveld in deze Gemeente woonachtig / en Aleida Johanna Venderbosch uit de Gemeente Wisch. / Op Attest van
den Burgemeester alhier. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Aleida Johanna (Aleida Johanna) Venderbosch:
18-9-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1852 / Septb. 18 / [ged.:] Oct. 3 / Wessel. /
Z.V Evert Jan Westerveld en Aleida Johanna Venderbosch / [Getuygen] de Ouders // [cc (fiches)
21-8-2014 tB]
– Aleida Johanna (Aleida Johanna) Venderbosch:
26-6-1862: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1862. / Junij 26. / Aleida, Johanna
Venderbosch / [van:] Silvolde. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Antonia (Antonia) Venderbosch:
3-11-1783: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1783 / 3 novem: / Baptizata est joanna / m:
Aangela theunissen / pater est ut mater dicit gerardus weting / suscepta per gerardum te boekhorst et
antoniam venderbosch // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Antonia (Antonia) Ven der Bosch:
30-1-1786: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1786 / eadem die [= 30 jan] / Baptizatus
est jacobus / p: est fredericus krom / m: est antonia ven der bosch / [#suscepta] susceptus per
Henricum van dillen et Aldegondem Borckens. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Arnoldus (Arend) Venderbosch:
16-7-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 16-7-1823 No 37 / Heden den Zestienden der
maand Julij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren, is voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem,
Provincie Gelderland, verschenen Nicolaas Ernst timmerman oud drie en dertig jaren, woonachtig
onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon welke zijne
huisvrouw Johanna Weetink oud twee en dertig jaren, op dingsdag den vijftienden der maand Julij
1823, des voordemiddags ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
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voornaam te willen geven van Jacobus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arend Venderbosch dagloner oud zeven en vijftig jaren, en van Jacobus Stevering
wever oud Zes en dertig 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 / Nicolaas Ernst / S Horsting // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Venderbosch:
18-9-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 18-9-1823 No 48 / Heden den Achttienden der
maand September een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Veldkamp landbouwer oud acht en twintig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon
welke zijne huisvrouw Mechteld Witten oud drie en dertig jaren, op woensdag den zeventiende der
maand September 1823, des voordemiddags ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Bernadus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Eggink dagloner aangehuwde Schoonbroeder des comparants oud acht en dertig jaren, en van Arnoldus Venderbosch dagloner oud zeven en vijftig 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 de comparant en eersten getuige, hebbende
tweede getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven / J Veltkamp / h Eggenk / S Horsting // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Venderbosch:
5-9-1819: Johanna Geertruid Venderbosch, overleden op 5 september 1819 onder Gendringen,
vrouw van Derk Rexwinkel, landbouwer onder Gendringen; erfgenamen: Arend Jan Venderbosch, molenaar te Varsseveld, halfbroer van de overledene; Johanna Hendrika Venderbosch, halfzuster van de overledene, gehuwd met Hendricus Hiebink, verwer te Aalten; Gradus Venderbosch,
dagloner in de gemeente Varsseveld, volle broer van de overledene; Berendiena Theodora Venderbosch, gehuwd met Jan Engelbert Rutgers, kleermaker te Varsseveld, volle zuster van de overledene; Grada Willemiena Venderbosch, gehuwd met Wessel Wissink, landbouwer in de gemeente
Varsseveld, volle zuster van de overledene; de nagelaten roerende goederen zijn nader omschreven;
obligaties ten laste van Gradus Rexwinkel, landbouwer in de gemeente Gendringen, Derk Jan Bosman, dagloner in de gemeente Gendringen, en Hendrik Jan Rutgers, wever in de gemeente Gendringen; vermeld in AHA-document 8190905a // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Venderbosch:
1834: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 332: / [onder: Ingekomen 1834] / Arend Jan Venderbosch & Dora Wilhelmina Lieftink
Ehel: / met attest van Varsseveld. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus Johannes (Arend Jan) Venderbosch:
21-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1848 No 10 / Heden den eenentwintigsten der maand Januarij achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Hengeveld van beroep boerenwerkdoende oud vyftig jaren, en
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – VENDERBOSCH (nr. 213-2 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 4

Hendrik Jan Lammers van beroep landbouwer oud eenenvyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op donderdag den twintigsten der maand Januarij
achttien honderd acht en veertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 344a in Bredenbroek,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tweeëndertig jaren is overleden Harmina Venderbosch, zonder beroep, geboren in de Gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze Gemeente,
ehevrouw van Bernadus Wissink, kleermaker woonachtig in deze Gemeente en dochter van wylen
Arend Jan Venderbosch en van diens nagelatene weduwe Theodora Lieftink, boerenwerk doende
woonachtig in de Gemeente Wisch. / 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. / W Hengevld (!) / H J Lammers / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berntjes) Venderbus:
14-10-1733: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1733 / 14 8bris / wessel borckhorst et
berntjen venderbus / testes jan idinck et henrica borckhorst // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Berendina (Berntjen) Venderbosch:
9-4-1735: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1735 / aprilis 9: / christiaen dornick et
gesken spaen: / testes – teunis borckhorst et berntjen venderbosch. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Berendina (Barentjen) Venderbusch:
3-7-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 3 Julii / Baptizatus est Joannes
Theodorus / Parentes: Joanes (!) Belterman et Christina Borckens / Patrini: Walter van Dillen et
Barentjen Venderbusch. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Berendina (Benntjes) Venderbos:
15-4-1742: RBS 270 (doop-/trouwboek Zeddam): 1742 / Den 15 April van haer onverhinderde huwelijksproclamatien attestatie op Ter Borgh aen Wessel Borkes Wedr: van Benntjes Venderbos
wonende onder Etten en Aeltjen Caal J:D: van Garrit Caal uijt kleijn Asem. // [cc (fiches) 21-82014 tB]
– Berendina (Barentje) Venderbosch:
22-4-1759: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1759. / den 22. April. / Hermannus Holtappel
zoon van wijlen Derck Holtappel uijt Burik, thans woonende tot Gendringen. / en Barentje Venderbosch, weduwe van wijlen Hartger Scholten in ’t Bredenbroeck onder Varsevelt. / met Attest na
Varsevelt versonden. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Berendina (Bendien) Venderboes:
19-4-1769: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1769 / den 19 apriel is bendien venderboes over leeden // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Berendina (Berendina) Venderbosch:
1-4-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 1-4-1844 No 30. / Heden den Eersten der maand
April één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen
Bernadus Vriezen, oud drieënvijftig jaren, Timmerman en Derk Helmink, oud Achtëndertig jaren,
Dagloner, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eenendertigsten der maand Maart des jaars achttien honderd vier en veertig, des nachts ten half een uren,
in het Westendorp in het huis, No. 653 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee ën twintig
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Jaren is overleden Johanna Martens, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest onder Varsseveld, dochter van de Ehelieden Bernadus Martens, en Berendina Venderbosch, Landbouwers,
onder Varsseveld woonachtig. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met
de Comparanten. / B Vriezen / D helmink / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina Reinera (Berendina Reinira) Venderbos:
10-7-1774: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 17 Julij / 1774 / Berntdina
Reijnira. / D.V. Willem Ernst Venderbos en Anna Maria te Boekhorst / De Vader en Reijntjen
Van Neek getuijgen. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Berendina Theodora (Berendiena Theodora) Venderbosch:
5-9-1819: Johanna Geertruid Venderbosch, overleden op 5 september 1819 onder Gendringen,
vrouw van Derk Rexwinkel, landbouwer onder Gendringen; erfgenamen: Arend Jan Venderbosch,
molenaar te Varsseveld, halfbroer van de overledene; Johanna Hendrika Venderbosch, halfzuster
van de overledene, gehuwd met Hendricus Hiebink, verwer te Aalten; Gradus Venderbosch, dagloner in de gemeente Varsseveld, volle broer van de overledene; Berendiena Theodora Venderbosch, gehuwd met Jan Engelbert Rutgers, kleermaker te Varsseveld, volle zuster van de overledene; Grada Willemiena Venderbosch, gehuwd met Wessel Wissink, landbouwer in de gemeente
Varsseveld, volle zuster van de overledene; de nagelaten roerende goederen zijn nader omschreven;
obligaties ten laste van Gradus Rexwinkel, landbouwer in de gemeente Gendringen, Derk Jan
Bosman, dagloner in de gemeente Gendringen, en Hendrik Jan Rutgers, wever in de gemeente
Gendringen; vermeld in AHA-document 8190905a // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Vendrigh Bosch:
15-8-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 15 augusti. / Baptizatus est
Bernardus / parentes hermanus venneman et gerritie vendrigh Bosch / patrini Bernardus vendrigh
Bosch margaritha venneman. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) VenderickBosch:
28-3-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 28 martii / Baptizata est Aleida
/ parentes Henricus van Lochum et margaritha venderick bosch / patrini Bernardus VenderickBosch et margaritha van Lochum // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Venderbosch:
25-3-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 25-3-1814 No 17 / Heden den Vijfëntwintigsten
Maart eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der
Gemeente van Terborg, gecompareerd / Willem Seinhorst, oud eenënvijftig Jaren Landbouwer
woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg; / welke ons [#een kind van het ... geslacht, heeft
voorgesteld] [in de marge: verklaard heeft; renvooij en doorhalingen goedgekeurd], dat op den
Vijfëntwintigsten der Maand van Maart eenduizend achthonderd veertien, des morgens om Vijf
uren Zijne huisvrouw Aaltjen Rexwinkel, bevallen was, van een doodgeboren Kind. [#... geboren,
en aan hetwelk ... verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van ...] / De gezeide verklaring
[#en voorstelling] is geschied, in tegenwoordigheid van Jannes Termaat, oud eenënvijftig jaren,
Landbouwer woonachtig te Sillevold, en van Bernardus Venderbosch, oud Zesentwintig jaren,
Landbouwer woonachtig te Sillevold. / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opge-
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maakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het Kind, en de getuigen,
ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Venderbosch:
1-4-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-4-1816 No 15. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Eersten der maand April, 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 / Bernardus Venderbosch oud Achtentwintig jaren, Landbouwer – en Derk Rexwinkel oud drie en Dertig jaren ook Landbouwer beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den eenendertigsten der maand
Maart dezes jaars, des avonds ten negen uren, in het huis No 460 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zes en Zestig jaren is overleden Teunes Sesink, Landbouwer, Eheman van Mechteld
Beekman, in deze Gemeente woonachtig / 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
Declaranten. / bernardus Venderbos / D: Rexwinkel / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935)
21-4-2001/25-5-2007 tB]
– Bernardus (Bernardus) Venderbos:
6-9-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen
over den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes
kolommen): / [Nummer der Acten:] 29. / [Dagteekening der Acten:] 6en September [1819] / [Natuur
der Acten:] Familieraad, houdende benoeming eens toezienden voogds over / [Naam en Voornaam
der partijen:] Derk, minderjarige Zoon van Hendrik Borkens, en wylen Johanna Vissers /
Bernardus Venderbos, toez: voogd / [Derzelver woonplaats:] Bredenbroek / Zilvolde / [Registratie
der Acten:] 11e September dl 2. fo 76 recto, vak een. / Regt Een Gulden 18½ C. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernardus Henricus) VenderBos:
3-7-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 3 Julii / Baptizatus est Bernardus henricus / parentes Joannes Tuben venderBos et Engel[s?]ie guerde / patrini Lambertus
Crane et hendrina venderbos. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Bernardus Hendricus (Bernardus Henricus) Venrickboes:
5-9-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 5ta~ Septemb: / Baptizatus est
Bernardus Henricus / parentes Joannes Thuve venrickboes alias Crane et engeltie guerde / Patrini
Lambertus Crane et Henrica vendrickboes. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Catharina (Catharina) Venderbosch:
14-4-1777: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 114v, linkerkolom): / 1777 / van
Zutphen 14 April / Willem Kasterman & Catharina Venderbosch // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3183), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 478:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 370
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 2)
– Naam: Catharina Venderbosch
– Geboortedatum: den 19 April 1756
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– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 Manus Oostendorp April 1827 overleden // [cc 19-8-2004/28-2-2005 tB]
– Christianus (Christiaan) Venderbos:
18-8-1822: 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. 785): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»]
18 Aug: / Theodorus / F: l: Henrici Gasselder et Joannae Venderbos Par: / Christiaan Venderbos
et Berdina Wilting Susc: // [cc 25-10-2007/12-2-2008 tB]
– Christianus (Christiaan) Venderbosch:
20-10-1898: Geboortenregister gemeente Wisch, 20-10-1898 No 177. / Heden den twintigsten der
maand October achttien honderd acht-en-negentig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen: Engelbert, Gesink, oud dertig jaren,
van beroep zadelmaker, woonachtig in deze Gemeente, die ons heeft verklaard dat Hendrika te
Grotenhuis, zijne echtgenoote, zonder beroep, op woensdag den negentienden der maand October
achttien honderd acht-en-negentig, des namiddags ten acht ure, ten zijnen huize in Varsseveld no.
drie binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de
voornamen zijn gegeven van Johanna Geertruida, / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen Adolf, Colenbrander, oud vijf en vijftig jaren, van beroep winkelier en Christiaan Venderbosch, oud acht en dertig jaren, van beroep grof- en hoefsmid beiden
woonachtig in deze Gemeente, en hebben wij daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door
ons Ambtenaar is geteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– D...: nog geen gegevens.
– Elisabeth (Elisabeth) Venderbosch:
24-6-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 24-6-1867 No 49: Heden den Vier en twintigsten Junij achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen
Bernardus Geven, daglooner oud Vijf en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in het dorp
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw
Elisabeth Venderbosch, zonder beroep, alhier wonende op Maandag den Vier en twintigsten der
maand Junij dezes jaars, des morgens ten Vijf uren, in Zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Catharina Berendina /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Rensink landbouwer, oud
Zes en Zeventig jaren, en van Bernardus Beukers, arbeider oud Veertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den
Comparant en de getuigen // B Geven / J Rensink / B Beukers / Ebeling // [cc (webfoto) 1-42010/14-2-2011 tB]
– Engelbertus (Engelbert) Venderbus:
27-6-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / den 27 Junij. / Hendrick van Lochum
Zoon van wijlen Luttje van Lochum uijt Mechelen onder Gendringen / en Margaritha Venderbus,
Dogter van wijlen Engelbert Venderbus uijt Varsevelt. / den 18. Julij hier gecopuleert. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
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– Engelbertus (Engelbart) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3049), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 461:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 353
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 6)
– Naam: Engelbart [Venderbos]
– Geboortedatum: den 10 Octob 1822
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 5 6 7 [na een accolade:] vertrokken naar N o 303 / 8 vertrokken // [cc
12-8-2004/17-2-2005 tB]
– Everhardus (Everhardus) Vendrich Boes:
25-12-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736. / 25 december / Baptizatus
Everhardus / Parentes [^Joannes] Thuve vendrich boes alias Crane et Engeltie guerde ex voorst /
Patrini henricus Thuve vendrich boes et Joanna Reijnhols // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbos:
2-9-1750 (AHA-volgnr. 142) / Bron: RBS 1775 (“Lijste der Dooden in de Stad Borg en Rigterampt
Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden”), sub “Aantekeninge der Dooden in de
Stad Borg beginnende met den 1en Maart tot den 31en December 1750. incluis. / Door Hermanus
Berkhoff substitut Custos”: 1750. / Gestorven / September / Den 2 Dito / de vrouw van Evert Venderbos. / Begraven Den 5. Dito // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbus:
24-8-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / den 24 Aug: / Evert Venderbus Zoon
van wijlen Jan Venderbus uijt Voorst onder Gendringen / en Eeultjen te Velde Dogter van wijlen
Hendrick te Velde uijt den Ligtenberg onder Zilwolde. / dese zijn den 14 Sep: hier gecopuleert. //
[cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderboz:
13-4-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 13. April: / Baptizata est
Bernardina / Parent: Freerik Kraene et Joanna Böckers / Patrini Evert Venderboz et Gerritjen
Böckers. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbosch:
26-2-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758. / 26 februarii / baptizatus
est Joannes Henricus / parentes Evert Venderbosch et Ultje Te Velde / patrini fredericus Kraanen,
et Hermina Te Velde. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbos:
6-4-1760: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1760. / den 6. April / Evert, / De
Vader Hermanus Venderbos / De Moeder Berentje ter Slaa; / De Vader getuijge alleen. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
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– Everhardus (Evert) Vender Bos:
31-1-1761: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1761 / den 31 ijanw= is Evert vender
bos over leeden // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbos:
12-2-1764: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1764. / den 12. Febr: / Jan Willem Bouman
Zoon van wijlen Jan Bouman uijt Mechelen onder Gendringen. / en Janna Venderbos Dogter van
Evert Venderbos uijt Varsevelt, Laetst gewoondt onder Gendringen. / wegens sieckte voor ’t Eed
Gerichte gecopuleert // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbus:
21-4-1765: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1765. / den 21. dito [= April] / Evert
Venderbus, weduwenaer van Aeltjen te Velde / en Berendina Bolwerck, Dogter van Wessel
Bolwerck / beijde uijt Voorst onder Gendringen. / den 12. Meij hier gecopuleert. // [cc (fiches) 218-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Fenderbosch:
1-2-1767: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1767. dito [= den 1. Febr:] / Evert
Fenderbosch, weduwenaer van wijlen Berendina Bolwerck uijt Voorst onder Gendringen. / en
Jannetjen Nagel, Dogter van Jan Hend: Nagel uijt Zilwolde. / den 22. hier gecopuleert. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbos:
9-1-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / [Jan:] 9. / Evert Venderbos. wedwenr van
wijl~: Jantje Nagels. / en Anna Elisabeth Brus. d.v. wijl~: Dores Brus / beide uijt Voorst onder
Gendringen. / getrouwt alhier 30 Jan // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbos:
17-4-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785. / [April] 17 / Hermanus Kok Z.v. Derk Kok /
en Reinira Venderbos d.v. Evert Venderbos / beide onder Gendringen / getrouwt 8 Maij // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbos:
4-4-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-4-1811 (ongenummerde en volledig met de
hand geschreven akte nr. 6): [in de marge:] Geertruid Venderbos / d. 4 April 1811 // Op heeden den
Vierden Dag Van de Maend April een Duizend Agthonderd en elf des Voormiddaegs tien Uuren
Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen. Maire Van Gendringen in het Arrondissement
Zutphen Departement Van den BovenYssel, doende de functien van Publiquen Amptenaer des Burgerlijken Staats gecompareert Hendrik Koning Daghuurder Oud Vijftig jaeren, wonende in Voorst
en Hendricus Kraenen Daghuurder Oud een en Dertig jaeren wonende in Voorst, Canton
Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, dewelke hebben verklaert dat
Geertruid Venderbos dogter van Evert Venderbos en Elisabet Brusse Ehelieden Oud Zestien jaeren
Ongehuwd overleeden is op den Vierden Van deeze Maend April des nagts ten een U’uren ten
huize van haere Ouders in Voorst / op welke Verklaering aen mij gedaen, ik deeze Acte heb
opgemaekt, die de hiervoorgenoemde perzoonen, dewelke beijde hebben gezegt Nabuuren van de
Overledenen te Zijn, met mij hebben getekent // [plusteken] de eerste getuige Hendrik Koning
verklaarend niet te Kunnen Schryven heeft dit merk gezet / [plusteken] de tweede Getuige
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Hendricus Kraenen verklaerende niet te kunnen Schryven heeft dit merk gezet / De Haes Sen // [cc
(webfoto) 6-3-2010/8-1-2011 tB]
– Everhardus (Evert) van den Bosch:
23-10-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 23-10-1811 / Acte van Overlijden. No 41. / Op
heden den Drie en Twintigste der maand october achtienhondert en Elf des voormiddags om Elf
uuren, zijn voor mij J.A. Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement Zutphen,
Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den Burgerlijken
staat, erscheenen / Gerrit Hendrik Schepers Schoolmeester oud Zeven en Dertig jaren en Evert van
den bosch [:handtekening: E Venderbosch] Koopman oud Een en Dertig jaren, beide wonende te
Ligtenvoorde Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben verklaart, dat Gerrit Jan Pakkebier Zoon van berent [Pakkebier, veranderd in] Bakkebier gewoond hebbende in Ligtenvoorde aangetuigen [lees: aan getuigen] niet verwand is overleden den Twee en
Twintigsten der maand october achttienhondert en Elf [in>] ten Huyse van [#woninge de] Wander
Nyenboer in Vragener / Ingevolge deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd, welke de beyde
getuigen (als kunnende [#de] getuige [#niet] schrijven) met mij hebben ondertekend. // [cc 19821999 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbosch:
19-6-1819: Huwelijksregister gemeente Netterden, 19-6-1819 No. 5 / In het jaar achttien honderd
en negentien, den negentienden der maand Junij, des voormiddags ten elf uren, zijn voor Ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen: Gerhardus Tigelofen oud
acht en dertig jaren, Dagloner geboren in het Pruisische en woonachtig in dit Ambt Meerderjarige
zoon van wijlen de Elieden Willem Tigelofen en Johanna Reinders; beide in deze Gemeente
overleeden ter eenere; – en Geertruid Venderbosch oud twee en dertig jaren, Boerenwerk doende
geboren te Dinxperlo en woonachtig in het SchoutAmbt Wisch meerderjarige dochter van Evert
Venderbosch Dagloner te Lichtenvoorde, en van diens overleedene huisvrouw Helena Nijenhuis,
zijnde Evert Venderbosch hierbij tegenswoordig en Zijne toestemming gevende ter andere zijde;
dewelke in tegenwoordigheid van David te Boekhorst Bakker oud agt en twintig Jaren, Harmen
Hengsterman Bouwman, oud agt en dertig Jaren Evert Feurentjes Dagloner oud vier en vijftig Jaren
en Osewold Jan Scholten Zonder beroep, oud drie en tachtig Jaren, zijnde den eersten en de twee
laatste Getuigen te Gendringen en den tweeden te Netterden woonachtig en geene van hun aan de
Comparanten vermaagschapt door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, Ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. / En aangezien er geene
redenen bestaan, om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo hebben Wij, aan hetzelve willende
voldoen, voorgelezen de stukken, bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten: / 1. De akten van
huwelijksafkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt gedaan. / 2. Het
Certificaat van den Heere Schout van Wisch houdende dat ook in dat Ambt, de Proclamatien
onverhinderd zijn ergaan. / 3. Het Certificaat van den Heer Schout van Lichtenvoorde dat aldaar
gelijke Proclamatien onverhinderd zijn ergaan. / 4. Het Doop Attest van den Bruidegom / 5. Een
akte van Notoriteit gepasseerd door den openbaaren Notaris Mr de Haes Junior en Getuigen te
Gendringen Constaterende het overlijden van Zijn ouders en Grootouders. / 6. Het Certificaat van
voldoening aan de Nationale Militie door den Bruidegom. / 7. Het Doop Attest van de Bruid en
eindelijk ten / 8n Het Dood Attest van de moeder der Bruid / Vervolgens hebben Wij voorgelezen
het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid
afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, hetgeen door elk afzonderlijk
toestemmend beantwoord zijnde, zoo hebben Wij in naam der Wet verklaard, dat Gerhardus
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Tigelofen en Geertruid Venderbosch door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk akte
opgemaakt en in de beide registers overgeschreven is. / En na gedane voorlezing is dezelve door
ons geteekend met den eersten, tweeden, en laatsten Getuige, hebbende alle de overigen daartoe
aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbosch:
13-11-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-11-1826 No 75 / Heden den dertienden
der maand November een duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags ten half tien
uren, zijn voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt,
landbouwer oud Zes enVijftig jaren, en Evert Venderbosch, dagloner oud negen entwintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den twaalfden
der maand November achttien honderd zes en twintig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No.
302 in Voorst, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie enVeertig Jaren is overleden
Cornelia Sielwis, dagloonster, huisvrouw van Derk Wellink, klompemaker wonende in deeze
Gemeente, geboren in deeze gemeente, en Zynde een dochter van wylen de Ehelieden Antonius
Sielwis en Maria Smalhorst. / 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 de
Comparanten // J [met trema] verholt / Evert venderbost / FWJ De Haes // [cc (webfoto) 20-42011/17-5-2012 tB]
– Everhardus [Evert] Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3047), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 461:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 353
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 4)
– Naam: Evert Venderbosch
– Geboortedatum: den 9 Octob 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 5 6 7 [na een accolade:] vertrokken naar No 303 / 8 vertrokken // [cc
12-8-2004/17-2-2005 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbosch:
29-3-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1832 No 28 / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren
zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Laamers, landbouwer oud
Vyf en Veertig jaren, en Jan Eringfeld, daglooner oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Donderdag den negen en twintigsten der
maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des nachts ten Een uren, in het huis No. 117
in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is overleden
Reinira Venderbosch, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Ehevrouw
van Hermanus Kok, landbouwer in deze gemeente woonachtig en dochter van wylen de Ehelieden
Evert Venderbosch en Aleida te Velde / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
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overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de
Comparanten / D Laamers / Jan Eringfeld / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbosch:
17-3-1837: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 344: / 1837. Aangenomen / den 17 Maart Zijn alhier op belijdenis des geloofs aangenomen / Elizabeth van Weel / Elizabeth Louiza Radermacher / Wemmerina Scholten / Grada Wensink / Berendina Meurs / Hendrika Wilhelmina Meurs / Theodora Hengeveld / Wilhelmina Otten /
Wilhelmina Johanna Bussink / Hendrika Aaltjen ter Maat / Mechelina Johanna Gielink / Aleida
Lukesen / Bernardus Bosman / Bernardus Vriezen / Harmanus Rougoor / Barend ter Maat / Hendrik
Jan ter Maat / Gerhardus Albertus Noij / Gerrit Westerveld / Elias Nicolaus Pliester / Adolf
Hendrikus Wisselink / Hendrikus Wensink [:hierachter een kruisje] / Gerrit Jan Hilverink / Jan
Wolsink / Jan Hendrik Luijmes / Hendrik Jan Huetink / Evert Venderbosch / Derk Jan Vossers /
Hermanus Reimes. / Hendrika Wilhelmina Holderdijk // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Venderbos:
19-4-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-4-1845 No 49 / Heden den negentienden
der maand April achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Johannes Theodorus Brus, van beroep Landbouwer, oud vyf en veertig
jaren, en Theodorus Rademaker, van beroep daglooner oud acht en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den achttienden der maand
April achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten tien uren, in het huis No. 311 in Voorst,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en tachentig jaren is overleden Elisabeth Brus,
zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Evert Venderbos,
en dochter van wylen de ehelieden Theodorus Brus en Christina Mutters; Zynde de overledene
geweest tante van den eerstgenoemden Comparant. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus Johannes (Everardus Johannes) Venderbosch:
14-9-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-9-1877 No. 92. / Heden den Veertienden
der maand September 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, Hendrikus Blumer van beroep Winkelier oud Vier en Zestig
jaren, en Wilhelmus Huls van beroep Timmerman oud Zes en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Dertienden der maand September
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vyf uren, in het huis Wijk E N o. 14 in
Netterden binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en tachtig Jaren en acht
maanden Elisabeth Wittenhorst Zonder beroep, geboren te Praast in Pruissen en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Everardus Johannes Venderbosch, Arbeider,
wonende in deze gemeente, Zynde de namen der Ouders van de 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.
// H Bleumer / W Huls / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 200/394) 28-9-2013/6-6-2014 tB]
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– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Getruy) Van der Bos:
19-2-1765: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1765 / den 19 februarij is getruy Van
der Bos overleden // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Geertruida (Geertruid) Venderbos:
4-4-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-4-1811 (ongenummerde en volledig met de
hand geschreven akte nr. 6): [in de marge:] Geertruid Venderbos / d. 4 April 1811 // Op heeden den
Vierden Dag Van de Maend April een Duizend Agthonderd en elf des Voormiddaegs tien Uuren
Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen. Maire Van Gendringen in het Arrondissement
Zutphen Departement Van den BovenYssel, doende de functien van Publiquen Amptenaer des
Burgerlijken Staats gecompareert Hendrik Koning Daghuurder Oud Vijftig jaeren, wonende in
Voorst en Hendricus Kraenen Daghuurder Oud een en Dertig jaeren wonende in Voorst, Canton
Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, dewelke hebben verklaert dat
Geertruid Venderbos dogter van Evert Venderbos en Elisabet Brusse Ehelieden Oud Zestien jaeren Ongehuwd overleeden is op den Vierden Van deeze Maend April des nagts ten een U’uren ten
huize van haere Ouders in Voorst / op welke Verklaering aen mij gedaen, ik deeze Acte heb opgemaekt, die de hiervoorgenoemde perzoonen, dewelke beijde hebben gezegt Nabuuren van de Overledenen te Zijn, met mij hebben getekent // [plusteken] de eerste getuige Hendrik Koning verklaarend niet te Kunnen Schryven heeft dit merk gezet / [plusteken] de tweede Getuige Hendricus
Kraenen verklaerende niet te kunnen Schryven heeft dit merk gezet / De Haes Sen // [cc (webfoto)
6-3-2010/8-1-2011 tB]
– Geertruida (Geertruid) Venderbosch:
19-6-1819: Huwelijksregister gemeente Netterden, 19-6-1819 No. 5 / In het jaar achttien honderd
en negentien, den negentienden der maand Junij, des voormiddags ten elf uren, zijn voor Ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen: Gerhardus Tigelofen oud
acht en dertig jaren, Dagloner geboren in het Pruisische en woonachtig in dit Ambt Meerderjarige
zoon van wijlen de Elieden Willem Tigelofen en Johanna Reinders; beide in deze Gemeente
overleeden ter eenere; – en Geertruid Venderbosch oud twee en dertig jaren, Boerenwerk doende
geboren te Dinxperlo en woonachtig in het SchoutAmbt Wisch meerderjarige dochter van Evert
Venderbosch Dagloner te Lichtenvoorde, en van diens overleedene huisvrouw Helena Nijenhuis,
zijnde Evert Venderbosch hierbij tegenswoordig en Zijne toestemming gevende ter andere zijde;
dewelke in tegenwoordigheid van David te Boekhorst Bakker oud agt en twintig Jaren, Harmen
Hengsterman Bouwman, oud agt en dertig Jaren Evert Feurentjes Dagloner oud vier en vijftig Jaren
en Osewold Jan Scholten Zonder beroep, oud drie en tachtig Jaren, zijnde den eersten en de twee
laatste Getuigen te Gendringen en den tweeden te Netterden woonachtig en geene van hun aan de
Comparanten vermaagschapt door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, Ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. / En aangezien er geene
redenen bestaan, om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo hebben Wij, aan hetzelve willende
voldoen, voorgelezen de stukken, bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten: / 1. De akten van
huwelijksafkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt gedaan. / 2. Het
Certificaat van den Heere Schout van Wisch houdende dat ook in dat Ambt, de Proclamatien
onverhinderd zijn ergaan. / 3. Het Certificaat van den Heer Schout van Lichtenvoorde dat aldaar
gelijke Proclamatien onverhinderd zijn ergaan. / 4. Het Doop Attest van den Bruidegom / 5. Een
akte van Notoriteit gepasseerd door den openbaaren Notaris Mr de Haes Junior en Getuigen te
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Gendringen Constaterende het overlijden van Zijn ouders en Grootouders. / 6. Het Certificaat van
voldoening aan de Nationale Militie door den Bruidegom. / 7. Het Doop Attest van de Bruid en
eindelijk ten / 8n Het Dood Attest van de moeder der Bruid / Vervolgens hebben Wij voorgelezen
het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid
afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, hetgeen door elk afzonderlijk
toestemmend beantwoord zijnde, zoo hebben Wij in naam der Wet verklaard, dat Gerhardus
Tigelofen en Geertruid Venderbosch door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk akte
opgemaakt en in de beide registers overgeschreven is. / En na gedane voorlezing is dezelve door
ons geteekend met den eersten, tweeden, en laatsten Getuige, hebbende alle de overigen daartoe
aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Venderbos:
21-2-1820: 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. 631): 21. Feb~ [1820] / Baptizata est
Willemina / f: leg: Gerardi Tiggeloven, et Gertrudis Venderbos. Conj: / Susc: Wessel Geerling, et
Catharina Sweekhorst. // [cc 31-8-2007/20-3-2008 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Venderbos:
21-2-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (de laatste aantekening,
aangetroffen op een los briefje aan het eind van de jaargang 1825; AHA-volgnr. 987): 21. dito [=
Febr~ 1820] / B~pta est Willemina / f:l: Gerardi Tiggeloven et Gertrudis Venderbos conj: / Susc:
Wessel Geerling, et Catharina Sweekhorst. // [hiermee is de transcriptie van dit doopboek over de
jaren 1811 t/m medio 1825 voltooid; cc 31-10-2007/30-12-2007 tB]
– Geertruida (Geertruid) Venderbosch:
22-2-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 22-2-1820 No. 13 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den twee en twintigsten der maand Februarij des voormiddags ten negen uren, is voor ons
Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Gerhardus
Tigchelofen dagloner oud Acht en dertig jaren, woonachtig in dit ambt, dewelke ons verklaarde, dat
Geertruid Venderbosch oud Twee en dertig jaren Zijne huisvrouw op Zondag den twintigsten der
maand februarij des Avonds ten tien uren, ten huize van hem Comparant in de Buurschap Wijken in
dit Ambt is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Willemina is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven
is, in tegenwoordigheid van Willem Wieskamp Bouwman oud Negen en vijftig jaren en van
Hendrik Huetink Dagloner oud drie en Zeventig jaren woonachtig in dit Ambt. / En na duidelijke
voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / hebbende den Comparant en Getuigen, verklaard niet
te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Venderbosch:
28-4-1821: 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. 667): [1821.] / 28. Apr: / Baptizata est
Helena / f: leg: Gerardi Tiggeloven, et Gertrudis Venderbosch Conj: / Susc: Jan Wieskamp, et
Joanna Winters. // [cc 14-9-2007/7-3-2008 tB]
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– Geertruida (Getrudis) Venderbos:
11-1-1824: 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. 878): [sub «Anno Domini 1824
baptizati sunt»] 11 Jan: / Joannes / F:l: Gerardi Tiggelhoven et Getrudis Venderbos Par: / Hendrik
Venderbos et Gerrit (!) Knippers Susc: // [cc 31-10-2007/20-1-2008 tB]
– Geertruida (Geertruid) Venderbosch:
26-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-1-1825 No 12. / Heden den Zes entwintigsten 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 Jan Arentsen dagloner
oud Een enveertig jaren, en Josephus Lambertus Engelberts, Schoenmaker, oud vierenveertig jaren,
beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zes entwintigsten der maand Januarij, achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten drie uren, in het
huis No. – [in>] op de Milt. binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van twaalf dagen, is overleden
Johanna Ticheloven, geboren in dit ambt, dochter van de Ehelieden Gradus Ticheloven en Geertruid Venderbosch, dagloners in dit ambt woonachtig. / 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 laatstgemelden Comparant, verklarende den Eerstgenoemden op aanvrage om te teekenen niet
te Kunnen Schrijven. // J L. Engelbarts / De Haes // [cc (webfoto) 9-1-2011/3-5-2012 tB]
– Geertruida (Geertruida) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1218), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 179:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 148
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 2)
– Naam: Geertruida Venderbosch
– Geboortedatum: den 10 Mei 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 27-5-2004/11-8-2004 tB]
– Geertruida (Geertruid) Venderbosch:
26-4-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-4-1830 No 41 / Heden den Zes en twintigsten der maand April een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf 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 Jan Wieskamp, dagloner oud Zeven en
Dertig jaren, en Evert Paal, dagloner oud Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vyfentwintigsten der maand April een duizend acht
honderd dertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 148 [in>] op de Mildt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier Jaren is overleden. Jan Ticheloven, Zonder beroep, geboren en
woonachtig in deze gemeente, minderjarige Zoon van de Ehelieden Gradus Ticheloven en Geertruid Venderbosch, dagloners in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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kend. / met den eerstgenoemden Comparant verklarende laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schryven / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 19821999 tB]
– Gerharda (Gerarda) Vendrigboes:
22-2-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 22 febru: / Baptizatus est
gerardus / parentes hermanus venneman et gerarda vendrigboes / patrini gerardus venneman et
Henrica asmus. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerritie) Vendrigh Bosch:
15-8-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 15 augusti. / Baptizatus est
Bernardus / parentes hermanus venneman et gerritie vendrigh Bosch / patrini Bernardus vendrigh
Bosch margaritha venneman. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerarda) Venderich Bos:
8-3-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 8 martii / Baptizatus est
Henricus / parentes Joannes Nienhuijs et [#derris] derris venderich Bos / patrini Joannes Stael et
gerarda venderich Bos Henricus Nienhuijs // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerretje) Venderickboss:
18-12-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 18va 10bris. / Baptizatus est
Henricus / Parentes Hermanus Venneman et Gerretje Venderickboss. / patrini Bernardus Asmus et
Joanna Venderickboss. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Venderbos:
25-2-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770 / [Feb.] den 25 / Evert Meurkes Wedwn~r van
Derksken Gerritsen van Etten onder Terborg / en Gerritjen Venderbos, wedwe van Hermannus
venneman van de Pol onder Gend. / met attest na Terborg of Etten. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gerharda (Gertijen) Venderbos:
9-12-1774: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1774 / den 9 desember is gertijen venderbos overled[en] // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemiena) Venderbosch:
30-5-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 30-5-1816 (nummer) 52 / Heden den dertigsten
der maand Meij een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om tien uren, is voor ons
Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Wessel Wissink Landbouwer oud Vier en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter welke zijne huisvrouw Grada Willemiena Venderbosch oud Zes en twintig jaren, op
Woensdag den Negen en twintigsten der maand Meij, des voordemiddags ten Elf uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johanna Geertruijd / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gradus Wildenbeest
Landbouwer, oud twee en veertig jaren, en van Jan Hendrik Meurs Landbouwer oud Een en dertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemiena) Venderbosch:
5-9-1819: Johanna Geertruid Venderbosch, overleden op 5 september 1819 onder Gendringen,
vrouw van Derk Rexwinkel, landbouwer onder Gendringen; erfgenamen: Arend Jan Venderbosch,
molenaar te Varsseveld, halfbroer van de overledene; Johanna Hendrika Venderbosch, halfzuster
van de overledene, gehuwd met Hendricus Hiebink, verwer te Aalten; Gradus Venderbosch, dagloner in de gemeente Varsseveld, volle broer van de overledene; Berendiena Theodora Venderbosch, gehuwd met Jan Engelbert Rutgers, kleermaker te Varsseveld, volle zuster van de
overledene; Grada Willemiena Venderbosch, gehuwd met Wessel Wissink, landbouwer in de gemeente Varsseveld, volle zuster van de overledene; de nagelaten roerende goederen zijn nader omschreven; obligaties ten laste van Gradus Rexwinkel, landbouwer in de gemeente Gendringen, Derk
Jan Bosman, dagloner in de gemeente Gendringen, en Hendrik Jan Rutgers, wever in de gemeente
Gendringen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Venderbos:
16-5-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / den 16. Meij. / Jan Nienhuijs
weduwenaer van Grietje van Haalten uijt Etten en Dirkje Venderbos, Dogter van Gerrit Venderbos
uijt Etten Laetst gewoondt te Ulft onder Gendringen / met Attest versonden. // [cc (fiches) 21-82014 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Venderbos:
2-11-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 / Nov. 2 / Jan Venderbos Z.v. Gerrit
Venderbos onder Döetichem, / en Berendina [Hesseling>] Hesselink. d.v. Jan Willem Hesselink
uijt Cleefsland. nu wonende onder Gendringen / [verzonden naar] Döetichem // [cc (fiches) 21-82014 tB]
– Gerhardus (Gradus) Venderbosch:
10-2-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 10-2-1816 (nummer) 17 / Heden den Tienden
der maand Februarij een duizend achthonderd zestien, des avonds [#middags] om zeven uren, is
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Lammert Veldhorst dagloonder oud twee
en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Hendricca [of Hendrieca?] Oberink oud acht en
twintig jaren, op Vrijdag den Negenden der maand Februarij, des morgens ten Drie uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johanna Geertruijd / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gradus Venderbosch
Tapper, oud twee en dertig jaren, en van Garrit Borkus Landbouwer oud Een en dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Venderbosch:
5-9-1819: Johanna Geertruid Venderbosch, overleden op 5 september 1819 onder Gendringen,
vrouw van Derk Rexwinkel, landbouwer onder Gendringen; erfgenamen: Arend Jan Venderbosch,
molenaar te Varsseveld, halfbroer van de overledene; Johanna Hendrika Venderbosch, halfzuster
van de overledene, gehuwd met Hendricus Hiebink, verwer te Aalten; Gradus Venderbosch, dagloner in de gemeente Varsseveld, volle broer van de overledene; Berendiena Theodora Venderbosch, gehuwd met Jan Engelbert Rutgers, kleermaker te Varsseveld, volle zuster van de overledene; Grada Willemiena Venderbosch, gehuwd met Wessel Wissink, landbouwer in de gemeente
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Varsseveld, volle zuster van de overledene; de nagelaten roerende goederen zijn nader omschreven;
obligaties ten laste van Gradus Rexwinkel, landbouwer in de gemeente Gendringen, Derk Jan Bosman, dagloner in de gemeente Gendringen, en Hendrik Jan Rutgers, wever in de gemeente Gendringen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Venderbosch:
29-7-1833: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-7-1833 No 43 / Heden den Negen en twintigsten der maand Julij één duizend acht honderd drie en dertig, des voordemiddags om tien uren, is
voor ons Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Venderbosch van beroep
klompemaker oud Zeven en dertig jaren, woonachtig te Gaanderen onder deze Gemeente, dewelke
ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Willemiena
Janssen oud Negen en twintig jaren, op Zondag den Acht en twintigsten der maand Julij dezes jaars,
des voordemiddags ten tien ure, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gradus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Heuthorst van beroep Klompemaker oud Veertig jaren, en van Bernardus
Schaapsveld, van beroep dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, door ons zijn geteekend met den Comparand hebbende de getuigen Hendrik Jan Heuthorst en Bernardus Schaapsveld verklaard niet te
kunnen schrijven. / J W venderbosch / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Venderbosch:
29-3-1768: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 102v, rechterkolom): / 1768 / [na:
“tot Ledematen aangenomen den 29 Maart 1768.”] / Gerrit Jan Venderbos / attest: naar Varsseveld 24 Nov: 1772. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Venderbos:
21-4-1782: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1782. / [April] 21. / Gerrit Jan Venderbos wedwenr
van wijl~: Geertruid Naves onder Varseveld. / en Engelina Loman d. van Geurt Loman. van onder
Aalten. nu wonend alhier / verzonden na Aalten. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Venderbosch:
27-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 27-1-1823 No 8 / Heden den Zeven en twintigsten
der maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des Voordemiddags om tien uren, zijn
voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Lammers oud Vyf en Veertig jaren,
Metzelaar / en Derk Jansen oud Acht en Veertig jaren, dagloner / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Januarij des jaars
achttien honderd drie en twintig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren is overleden Johanna Venderbosch Zonder
beroep geboren onder Varsseveld, Dochter van wylen de Ehelieden Gerrit Jan Venderbosch en
Enneken TerBeest [:of te lezen als: Terbeest? Ter Beest?]; / 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 Comparanten. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Venderbosch:
18-12-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-12-1843 No 72 / Heden den achttienden
der maand December achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Hofs, van beroep Timmerman oud vyf en veertig
jaren, en Hendrik Jan Lammers, van beroep Landbouwer oud acht en veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den achttienden der maand
December achttien honderd drie en veertig, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 370 in
Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en tachentig jaren is overleden
Johanna Catharina Venderbosch, Zonder beroep, geboren in de Gemeente Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze Gemeente, Weduwe van Hermanus Oostendorp, en dochter van wylen de
ehelieden Gerrit Willem Venderbosch en Teuneken Oostendorp, / En hebben wij hiervan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus Fredericus (Gart Willem Fredrik) Venderbosch:
29-5-1782: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 / den 29 dito [= Maaij] is Gart
Willem fredrik Venderbosch ovel[e]d // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderboss:
14-4-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / den 14 April / Bapz: Ida Agnes
/ fil: Jacobi Möllderman, et Wilhelminae Sluters / lev: Theodoro Overgoor, et Geesken Venderboss. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geske) Venderick boes:
22-2-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 22 februari. / Baptizatus est
wilhelmus / parentes Derck Sweckhorst et Christina Schlutter / patrini henricus overgoor et geske
venderick boes. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderbus:
5-9-1756: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1756. / den 5. Sep: / Geesken / De
Vader Hermanus Venderbus, De Moeder Berentje ter Slaa, / De Vader getuijge alleen. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderbos:
15-12-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1771. / Decemb. den 15 / Harmen Bloemers Z:v.
Berend Bloemers uyt Varseveld / en Geesken Venderbos. dogter van Hermannus Venderbos onder
Gendringen // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderbos:
?-12-1771: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1771. / Tegen Kersmis. / Geesken
Venderbos. / na Varseveld 27 Nov. 1784. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderbos:
31-10-1772: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] october 31 / [ged.:] Novembr 1 / 1772 /
Berntijen / D:V. Harmen Bloemers en Geesken Venderbos / [getüijgen] De Vader selve. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
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– Gesina (Geesken) Venderbos:
2-9-1774: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 4 septemb / 1774 / Hermiena. / D.V.
Harmen Bloemers en Geesken Venderbos / De Vader getuijgen // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderbosch:
14-2-1777: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 14 / [ged.:] 16 Febrij / 1777 / Hendrijn. / D.V.
Hermen Bloemers en Geesken Venderbosch / [get.:] de Vader // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderbos:
16-11-1778: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 16 / [ged.:] 22 Novem / 1778: / Bernadus. /
Z.V. Harmen Broemers (!) en Geesken Venderbos / [Get.:] Derk Salemink [^Voor de Vader Derk
Jan Salemink] // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) VenderBos:
22-3-1783: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 22 / [ged.:] 23 Maart / 1783: / Evert / Z.V.
Harmen Bloemers en Geesken VenderBos / [get.:] de Vader // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Venderbos:
23-9-1780: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 23 / [ged.:] 24 Sept / 1780: / Janna / d:v:
Harmen Bloemers en Geesken venderbos / [get.:] de vader // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Gesina (Gezina) Venderbosch:
21-3-1834: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 325: / Aangenomen 1834 / den 21 Maart zyn alhier op belydenis des Geloofs tot
Ledematen aangenomen en den 23 dito bevestigd / Dersken Grootnibbelink / Hendrika Krien /
Elizabeth Ilmer / Hendrina Bruggen / Gerritjen Salemink / Gezina Venderbosch / Aaltjen Vreriks /
Harmina Venderbosch / Johanna Rietstap / Wilhelmina Meurs / Geertruid Koenders / Harmina Lieftink / Johannes, Philip, Willem Iscken / Derk Jacob Noij / Johannes Christiaan Gosser / Gerret Jan
Wisselink / Derk Jan Harterink / Leonardus Fransiscus Ilmer / Jan Hendrik te Pas / Harmanus te Pas
/ Gerret Vossers // [cc 1982-1999 tB]
– Gosuinus (Joost) Venderbosch:
9-6-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 655):
– Kind: Josina Joanna Jacoba Venderbosch
– Geboren: 9-6-1841
– Gedoopt: 18-7-1841
– Vader: Joost Venderbosch
– Moeder: Johanna Jacoba Aalst // [cc 7-11-2008/6-6-2010 tB]
– Helena Wilhelmina Antonia (Helena Willemina Antonetta) Venderbosch:
20-2-1821: 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. 656): [1821.] / 20. Feb~ / Baptizata
est Helena, Willemina Antonetta / f: leg: Alberti Venderbosch, et Everdinae Smeenk Conj: /
Susc: «Princeps Guillaume de Salm Salm», et Helena Antonetta Stevens. // [cc 14-9-2007/9-3-2008
tB]
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– Hendrica (Hendrina) Venderbos:
3-7-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 3 Julii / Baptizatus est Bernardus henricus / parentes Joannes Tuben venderBos et Engel[s?]ie guerde / patrini Lambertus Crane et
hendrina venderbos. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Hendrica (Henrica) Vendrickboes:
5-9-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 5ta~ Septemb: / Baptizatus est
Bernardus Henricus / parentes Joannes Thuve venrickboes alias Crane et engeltie guerde / Patrini
Lambertus Crane et Henrica vendrickboes. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Hendrica (Hendersken) Venderbosch:
21-5-1744 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 104): Meij / Den 21sten gestorven
Hendersken venderbosch Wedu Stommen / den 23sten begr: // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Venderbos:
13-1-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 216): 13 Jan: [1814.] / Baptizata est Gertruda /
filia legitima Henrici Garselder, et Joannae Venderbos Conj: / Suscepêre Gerhard Garselder, et
Hendrica Venderbos. // [cc 24-5-2007/4-9-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Venderbosch:
25-3-1831: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 312: 1831 / den [23?>] 25 Maart op belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen /
Harmanus Peppelman, / Berendina Kuiperij / Johanna Cristina ter Maat, / Aaltjen Roenhorst, /
Elizabeth Huesken, / Willemina Wentink, / Gerretjen Wolsink, / Gerretjen ter Maat, / Berendina
Luijmes, / Everdina Konink, / Hendrika Bruijel, / Grada Wilhelmina Luijmes, / Hendrina Venderbosch, / Fredrika Scholten, / Hermina Kolenbrander, / Dersken Roenhorst, / Hendrik Peter Hipoldus
Schles, / Hendrik Johan Noij, / Derk Jan Rougoor, / Gerret Marsselink / Gerret Jan Maatkamp, /
Harmen Vriezen, / Arend Jan Salemink, / Willem Fredrik Janssen, / Hendrik Jan Baank, / Arend
Spekking, / Evert Jan Huetink, / Gerret Naafs, / Arend Salemink, / Hendrik Wolsink, / Gerret Wassink, / Willem Luijmes. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Venderbosch:
17-12-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775. / [Decemb] 17 / Hendrik Michelbrink,
wed~wenr van wijl: Johanna Hulst onder Gendringen, / en Jenneken Krom, [wed~wenr>] wed~we
van wijl Hendrik Venderbosch uijt Etten onder Borg / versonden na Borg // [cc (fiches) 21-8-2014
tB]
– Hendricus (Hendrik) Venderbos:
11-1-1824: 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. 878): [sub «Anno Domini 1824
baptizati sunt»] 11 Jan: / Joannes / F:l: Gerardi Tiggelhoven et Getrudis Venderbos Par: / Hendrik
Venderbos et Gerrit (!) Knippers Susc: // [cc 31-10-2007/20-1-2008 tB]
– Hendricus Tobias (Henricus Thuve) Vendrich Boes:
25-12-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736. / 25 december / Baptizatus
Everhardus / Parentes [^Joannes] Thuve vendrich boes alias Crane et Engeltie guerde ex voorst /
Patrini henricus Thuve vendrich boes et Joanna Reijnhols // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
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– Hendricus Wilhelmus (Hendricus Wilhelmus) Venderbosch:
3-12-1819: Huwelijksregister gemeente Netterden, 3-12-1819 No. 9 / In het jaar achttien honderd
en negentien, den Derden der maand December, des namiddags ten vijf uren, zijn voor Ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen: Henricus Wilhelmus
Venderbosch oud zes en twintig jaren, Timmerman geboren te Gendringen en woonachtig in dit
ambt Meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden Johannes Tobias Venderbosch en Willemina van
Hal beide overleeden in de Gemeente Gendringen ter eenere; – en Joanna Mechtildis Steegeman
oud vijf en veertig jaren, Dagloonsters geboren in de Gemeente Gendringen en woonachtig in dit
ambt Meerderjarige dochter van de Ehelieden Everhardus Steegeman en Roldina Harmsen beide
overleeden in dit ambt weduwe uit eerder Huwelijk van Jan Willem Philipsen in dit ambt
overleeden ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Johannes Gerhardus Romp GerichtsDienaar oud dertig Jaren, Grades van Ooij Timmerman oud vier en dertig Jaren, en Jan Lot verwer
en Glazemaker, oud Zeven en twintig Jaren, allen woonachtig te Gendringen en Harmen Kaal Landbouwer oud vier en vijftig Jaren, woonachtig in dit ambt Zijnde allen aan geene der Comparanten
vermaagschapt door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, Ons hebben verzocht,
het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. / En aangezien er geene redenen bestaan,
om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo hebben Wij, aan hetzelve willende voldoen, voorgelezen
de stukken, bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten: / 1. De akten van huwelijksafkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt gedaan. / 2. het Doopattest
van den Bruidegom / 3o het Doodattest van desselfs Moeder. / 4o Een acte van Notoriteit gepasseerd
voor Mr Frederik Willem Jacob de Haes openbaar Notaris te Gendringen, den Zes en twintigsten
November Jongsleeden, en te Terborgh Geregistreerd den eersten der maand December
Constateerende het overlijden van desselfs vader en van desselfs Groot-ouders van Vaders en
Moeders Zijde. / 5o desselfs Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie / 6o Het doopattest
der Bruid. / 7o Het Dood Attest van haaren overleedenen Eheman; waaruit blijkt dat, dat Huwelijk
langer, dan tien maanden is ontbonden. / 8o Een akte van bekendheid, gepasseerd voor bovengemelden Notaris de Haes en Getuigen, den zes-en-twintigsten der Jongstverleedene maand
November, Geregistreerd te Terborgh den eersten dezer; ten bewijze dat de ouders; en Grootouders
van Vaders en Moederszijde van de Bruid overleeden zijn. / Vervolgens hebben Wij voorgelezen
het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid
afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, hetgeen door elk afzonderlijk toestemmend beantwoord zijnde, zoo hebben Wij in naam der Wet verklaard, dat Henricus Wilhelmus Venderbosch en Joanna Mechtildis Steegeman door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al
hetwelk akte opgemaakt en in de beide registers overgeschreven is. / En na gedane voorlezing is
dezelve door ons geteekend met den Bruidegom en de Getuigen, hebbende de Bruid daartoe
aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Henricus Wilhelmus) Venderbosch:
15-2-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 15-2-1820 No. 11 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den vijftienden der maand Februarij des voormiddags ten half elf uren, is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Henricus Wilhelmus Venderbosch Timmerman oud Zes en twintig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Joanna Mechtildis Steegeman oud Vijf en veertig jaren Zijne huisvrouw op Zondag den
dertienden dezer maand Februarij des voormiddags ten half elf uren, ten huize van hem Comparant
in de Buurschap Wals in dit Ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de
voornaamen van Johannes Wilhelmus zijn gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe
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bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Harmen Kaal Landbouwer oud vier
en vijftig jaren en van Wessel Hesselink Landbouwer oud Zes en dertig jaren woonachtig op de
Wals in dit ambt. / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Henricus Wilhelmus) Venderbos:
3-8-1822: 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. 780): [1822.] / [sub «Baptizati Sunt
die»] 3 Aug / Wilhelmina / F: l: Hermani Bettink et Christinae Philipsen Par: / Henricus Wilhelmus Venderbos et Joanna Evers Susc: // [cc 25-10-2007/13-2-2008 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendr Willem) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 984), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 140:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 124
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendr Willem Venderbosch
– Geboortedatum: den 22 [April?>] July 1793
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Timmerman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 11) Frederik Gielink Mei 1827. vertrokken. / 4 Helena Mei 1827 vert. /
12 H: Giebink vert Sub No 141 / No 14 Peter Schwiening (abuisivelyk Johannes) vert mei 1829 naar
Sub No 72 // [cc 6-5-2004/4-8-2004 tB]
– Hermanus (Hermanus) Venderbus:
?-6-1744: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. Op Pincksteren. / Hermanus
Venderbus. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Hermanus (Hermanus) Venderbus:
20-4-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / den 20. dito. [= April] / Hermanus
Venderbus weduwenaer van wijlen Geesken Maatmans uijt Our onder Gendringen. / en Berentje
ter Slaa, Dogter van Jan ter Slaa uijt Aalten woonende in Dinxperlo / dese zijn den 11. Meij hier
gecopuleert. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Hermanus (Hermanus) Venderbus:
5-9-1756: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1756. / den 5. Sep: / Geesken / De
Vader Hermanus Venderbus, / De Moeder Berentje ter Slaa, / De Vader getuijge alleen. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
– Hermanus (Hermanus) Venderbos:
6-4-1760: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1760. / den 6. April / Evert, / De
Vader Hermanus Venderbos / De Moeder Berentje ter Slaa; / De Vader getuijge alleen. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
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– Hermanus (Hermannus) Venderbos:
15-12-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1771. / Decemb. den 15 / Harmen Bloemers Z:v.
Berend Bloemers uyt Varseveld / en Geesken Venderbos. dogter van Hermannus Venderbos
onder Gendringen // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Hermanus (Harmanus) Venderbos:
25-12-1778: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1778 / Den 25 Desmbr is Harmanus
Venderbos overleden // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Hermina (Harmina) Venderbosch:
21-3-1834: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 325: / Aangenomen 1834 / den 21 Maart zyn alhier op belydenis des Geloofs tot
Ledematen aangenomen en den 23 dito bevestigd / Dersken Grootnibbelink / Hendrika Krien / Elizabeth Ilmer / Hendrina Bruggen / Gerritjen Salemink / Gezina Venderbosch / Aaltjen Vreriks /
Harmina Venderbosch / Johanna Rietstap / Wilhelmina Meurs / Geertruid Koenders / Harmina
Lieftink / Johannes, Philip, Willem Iscken / Derk Jacob Noij / Johannes Christiaan Gosser / Gerret
Jan Wisselink / Derk Jan Harterink / Leonardus Fransiscus Ilmer / Jan Hendrik te Pas / Harmanus te
Pas / Gerret Vossers // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Venderbos:
15-4-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 502):
– Kind: Elizabeth Hamer
– Geboren: 15-4-1839
– Gedoopt: 26-5-1839
– Vader: Bernades Hamer
– Moeder: Harmina Venderbos // [cc 5-11-2008/27-6-2010 tB]
– Hermina (Harmina) Venderbosch:
9-8-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 667):
– Kind: Jansjen Hamer
– Geboren: 9-8-1841
– Gedoopt: 5-9-1841
– Vader: Bernadus Hamer
– Moeder: Harmina Venderbosch // [cc 7-11-2008/6-6-2010 tB]
– Hermina (Harmina) Venderbosch:
4-3-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 863):
– Kind: Grada Hamer
– Geboren: 4-3-1844
– Gedoopt: 14-4-1844
– Vader: Bernadus Hamer
– Moeder: Harmina Venderbosch // [cc 21-11-2008/14-5-2010 tB]
– Hermina (Hermina) Venderbosch:
29-5-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-5-1845 No 69. // Heden den negenen
twintigsten der maand Mei 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 Wissink van beroep Kleermaker oud eenendertig jaren,
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woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hermina Venderbosch, zijne huisvrouw
op donderdag den negenentwintigsten der maand Mei achttien honderd vijf en veertig, des morgens
ten vier uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No 344a, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Aleida
Johanna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Willem
Hengeveld van beroep landbouwer oud achtenveertig jaren, en Hendrik Jan Lammers van beroep
landbouwer oud negenenveertig 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. // B Wissink / W hengeveld / H J Lammers / v.Woelderen // [cc
(webfoto nr. 55/288) 8-7-2014/19-8-2014 tB]
– Hermina (Harmina) Venderbosch:
19-1-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-1-1848 No 6. / Heden den negentienden der
maand January 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 / Willem Hengeveld, van beroep Boerenwerk doende oud vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Harmina Venderbosch, huisvrouw van Bernadus Wissink [Kleermaker, in deze Gemeente woonachtig / renvooi goedgekeurd] op Maandag
den Zeventienden der maand Januarij achttien honderd acht en veertig, des morgens ten Zes uren,
ten huize van haren genoemden eheman in Bredenbroek No. 344a binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van
Willemina Theodora; en zulks op verzoek der genoemde ouders; geschie [dende deze aangifte
door hem Comparant, als bij de bevalling tegenwoordig geweest Zynde, Zonder hulp van een
verloskundige, zynde de vader door ziekte verhinderd / renvooi goedgekeurd] / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Jan Lammers, van beroep
Landbouwer, oud een en vyftig jaren, en Johan Fredrik Avenarius van beroep Gemeente Ontvanger
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 / W Hengeveld / H J Lammers / J.F. Avenarius / v.Woelderen // [cc
1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Venderbosch:
21-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1848 No 10 / Heden den eenentwintigsten der maand Januarij achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Hengeveld van beroep boerenwerkdoende oud vyftig jaren,
en Hendrik Jan Lammers van beroep landbouwer oud eenenvyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op donderdag den twintigsten der maand Januarij
achttien honderd acht en veertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 344a in Bredenbroek,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tweeëndertig jaren is overleden Harmina Venderbosch, zonder beroep, geboren in de Gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze Gemeente,
ehevrouw van Bernadus Wissink, kleermaker woonachtig in deze Gemeente en dochter van wylen
Arend Jan Venderbosch en van diens nagelatene weduwe Theodora Lieftink, boerenwerk doende
woonachtig in de Gemeente Wisch. / 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. / W Hengevld (!) / H J Lammers / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
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– Jacoba Gerharda (Jacoba Grada) Venderbosch:
18-2-1777: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 23 Febrij / 1777 / Jacoba Grada /
D.V. Willem Ernst Venderbosch en Anna maria te Boekhorst / [get.:] de Vader // [cc (fiches) 21-82014 tB]
– Johanna (Joanna) Venderickboss:
18-12-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 18va 10bris. / Baptizatus est
Henricus / Parentes Hermanus Venneman et Gerretje Venderickboss. / patrini Bernardus Asmus et
Joanna Venderickboss. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johanna (Janna) Venderbos:
12-2-1764: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1764. / den 12. Febr: / Jan Willem Bouman
Zoon van wijlen Jan Bouman uijt Mechelen onder Gendringen. / en Janna Venderbos Dogter van
Evert Venderbos uijt Varsevelt, Laetst gewoondt onder Gendringen. / wegens sieckte voor ’t Eed
Gerichte gecopuleert // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johanna (Joanna) Venderbos:
16-1-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 68): 16. Jan: [1812] / Baptizata est Aleijda /
filia legitima Henrici Garseling, et Joannae Venderbos Conj: / Suscepêre Theodorus Delsing, et
Jo~a Garseling. // [cc 22-3-2007/4-10-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Venderbos:
26-8-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 113): 26. Aug: [1812] / Baptizata est Joanna
Elisabeth / filia [illegitima>] legitima Jo~is Meijer, et Joannae Kroes Conj: / Suscepêre Hermanus
Kroes, et Joanna Venderbos. // [cc 23-3-2007/28-9-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Venderbos:
13-1-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 216): 13 Jan: [1814.] / Baptizata est Gertruda
/ filia legitima Henrici Garselder, et Joannae Venderbos Conj: / Suscepêre Gerhard Garselder, et
Hendrica Venderbos. // [cc 24-5-2007/4-9-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Venderbos:
12-10-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 341): 12. Oct: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Theodorus / filius
legitimus Henrici Garseling, et Joannae Venderbos Conj: / Susc: Theodorus Venderbos, et
Catharina Garseling. // [cc 30-5-2007/25-7-2008 tB]
– Johanna (Jo~a) Venderbos:
10-4-1818: 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. 509): 10. Apr: [1818.] / Baptizatus est Jo~es Everardus / filius leg:
Henrici Gasseling, et Jo~a Venderbos Conj: / Susc: Jo~es Gasseling, et Berndina Brus. // [cc 30-82007/26-4-2008 tB]
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– Johanna (Janna) Venderbosch:
25-8-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-8-1821 No 82 // Heden den Vyf en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten
tien uren, zijn voor mij Johan Richard Boeveldt ad interim Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Derk
Harmsen Timmerman oud vyftig Jaren, en Gradus Verheij Dagloner oud [Zes>] Veertig Jaren,
beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrijdag den vier en twintigsten der maand Augustus achttien honderd een en twintig, des middags ten twaalf uren, in het
huis No. 33 in Warm binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zeven en Tachtig Jaren is overleden. Geertruid Berendsen Zonder beroep Ehevrouw van Berend Willemsen en Dochter van wijlen
Jan Berend Berendsen en [Jant>] Janna Venderbosch / En mij van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo heb ik daar van deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met
den eerstgenoemden Comparant verklarende den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht van
niet te Kunnen Schryven // Derk Harmsen / JRBoeveld // [cc (webfoto) 9-3-2010/15-8-2012 tB]
– Johanna (Johanna) Venderbosch:
24-11-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-11-1821 No 114. // Heden den Vier en
Twintigsten der maand November een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten
tien uren, zijn voor mij [Johan Richard Boeveldt Eersten Assessor waarnemende de functien by
ziekte van] Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Hendrik Rademaker Akkerman
oud Zestig Jaren, en Steven Hulsbrink Landbouwer oud acht en vyftig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrijdag den drie en twintigsten der maand
November achttien honderd een en twintig, des na demiddags ten vier uren, in het huis No. 338 in
Voorst binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zes Jaaren is overleden. Theodorus Gasseling
Zoon van Hendrikus Gasseling Landbouwer en Johanna Venderbosch aldaar woonachtig / En mij
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar van deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door mij is onderteekend. met den laatstgemelde Comparant nadat den eerstgenoemde Comparant
daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schryven / het bovenstaande renvoij wordt by
ondertekening dezes geappr // S Hulsbrik / JRBoeveld // [cc (webfoto) 10-3-2010/27-7-2012 tB]
– Johanna (Joanna) Venderbos:
18-8-1822: 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. 785): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»]
18 Aug: / Theodorus / F: l: Henrici Gasselder et Joannae Venderbos Par: / Christiaan Venderbos et
Berdina Wilting Susc: // [cc 25-10-2007/12-2-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Venderbosch:
27-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 27-1-1823 No 8 / Heden den Zeven en twintigsten
der maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des Voordemiddags om tien uren, zijn
voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Lammers oud Vyf en Veertig jaren,
Metzelaar / en Derk Jansen oud Acht en Veertig jaren, dagloner / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Januarij des jaars
achttien honderd drie en twintig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren is overleden Johanna Venderbosch Zonder
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beroep geboren onder Varsseveld, Dochter van wylen de Ehelieden Gerrit Jan Venderbosch en
Enneken TerBeest [:of te lezen als: Terbeest? Ter Beest?]; / 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 Comparanten. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Venderbos:
23-11-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 872): [sub «1823 baptizati
sunt»] 23 Nov: / Joannes Hermanus / F:l: Henrici Garselink et Joannae Venderbos [Par:] / Joannes
Venderbos et Christina Sanders Susc: // [cc 31-10-2007/24-1-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2380), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 345:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 227
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Johanna Venderbosch
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3. J Venderbosch vert Mei 1828 naar Anholt / 4. T: Kost vert Mei 1829
naar Bergh // [cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2672), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 388:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 302
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 3, tussengevoegd, maar niet genummerd)
– Naam: Johanna Venderbosch
– Geboortedatum: (?) [als gevolg van de toevoeging c.q. schrapping van personen en de veranderingen in de nummering ervan is de geboortedatum (waarin geen numerieke veranderingen zijn aangebracht) onzeker: 1 = d 6 Octob 1790; 2 = den 10 Octob 1783; 3 = den 8 Decemb 1809; 4 = den 28
Maart 1811; 5 = den 11 Decemb. 1817; 6 = den 10 Febr 1821; 7 = den 25 July 1824; 8 = den 15
Novemb. 1784; 9 = 1828]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 5-8-2004/18-12-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2746), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 397:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 311
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Venderbosch
– Geboortedatum: den 11 Decemb 1781
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– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 5-8-2004/3-1-2005 tB]
– Johanna (Joanna) Venderbosch:
17-5-1827: Huwelijken R.K. kerk Gendringen (archief Martinusparochie inv.nr. 20, AHA-volgnr.
24): 17 Maji [1827] / Theodorus Welling et Joanna Venderbosch. / testibus Custode Helmes et
Dina Willemsen / Voorst // [cc 18-9-2008/19-11-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Venderbosch:
16-5-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-5-1831 No 53. / Heden den Zestienden der
maand Mei één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten half Elf uren, is voor ons
Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Wellink Landbouwer oud Eenenvyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Johanna Venderbosch Zijne
Huisvrouw oud Negenendertig jaren, op Zondag den vyftienden der maand Mei een duizend acht
honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in Voorst binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is
gegeven van Johannus Antonius / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Hendrik Stegeman Landbouwer oud tweeenvyftig jaren, en Jacobus Giesen Landbouwer oud
vyftig Jaren jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde
Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den
Comparant en laatstgenoemde getuige, verklarende den Eerstgenoemde getuigen daar toe door ons
aangezocht Zijnde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Venderbosch:
4-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-1-1838 No. 4. / Heden den vierden der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Evert Bulo, dagloner oud Zeventig jaren,
en Hendrik van de Fall, dagloner oud Zes en veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Donderdag den vierden der maand January een duizend
acht honderd acht en dert[i]g des nachts ten twee uren, in het huis No. 454 [in>] op den Pol binnen
deze gemeente, in den ouderdom van acht en vyftig jaren is overleden Maria Bouman, dagloonster,
geboren en woonachtig geweest binnen deze Gemeente, dochter van wylen de ehelieden Jan Willem
Bouman en Johanna Venderbosch / 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 laatstgenoemden Comparant,
hebbende de eerstgenoemde, daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Catharina (Johanna Catharina) Venderbosch:
18-12-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-12-1843 No 72 / Heden den achttienden
der maand December achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Hofs, van beroep Timmerman oud vyf en veertig
jaren, en Hendrik Jan Lammers, van beroep Landbouwer oud acht en veertig jaren, beide in deze
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Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den achttienden der maand
December achttien honderd drie en veertig, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 370 in
Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en tachentig jaren is overleden
Johanna Catharina Venderbosch, Zonder beroep, geboren in de Gemeente Dinxperlo, en
woonachtig geweest in deze Gemeente, Weduwe van Hermanus Oostendorp, en dochter van wylen
de ehelieden Gerrit Willem Venderbosch en Teuneken Oostendorp, / En hebben wij hiervan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruid (Johanna Geertruid) Venderbosch:
5-9-1819: Johanna Geertruid Venderbosch, overleden op 5 september 1819 onder Gendringen,
vrouw van Derk Rexwinkel, landbouwer onder Gendringen; erfgenamen: Arend Jan Venderbosch,
molenaar te Varsseveld, halfbroer van de overledene; Johanna Hendrika Venderbosch, halfzuster
van de overledene, gehuwd met Hendricus Hiebink, verwer te Aalten; Gradus Venderbosch, dagloner in de gemeente Varsseveld, volle broer van de overledene; Berendiena Theodora Venderbosch, gehuwd met Jan Engelbert Rutgers, kleermaker te Varsseveld, volle zuster van de overledene; Grada Willemiena Venderbosch, gehuwd met Wessel Wissink, landbouwer in de gemeente
Varsseveld, volle zuster van de overledene; de nagelaten roerende goederen zijn nader omschreven;
obligaties ten laste van Gradus Rexwinkel, landbouwer in de gemeente Gendringen, Derk Jan
Bosman, dagloner in de gemeente Gendringen, en Hendrik Jan Rutgers, wever in de gemeente
Gendringen; vermeld in AHA-document 8190905a // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Venderbosch:
5-9-1819: Johanna Geertruid Venderbosch, overleden op 5 september 1819 onder Gendringen,
vrouw van Derk Rexwinkel, landbouwer onder Gendringen; erfgenamen: Arend Jan Venderbosch,
molenaar te Varsseveld, halfbroer van de overledene; Johanna Hendrika Venderbosch, halfzuster
van de overledene, gehuwd met Hendricus Hiebink, verwer te Aalten; Gradus Venderbosch, dagloner in de gemeente Varsseveld, volle broer van de overledene; Berendiena Theodora Venderbosch,
gehuwd met Jan Engelbert Rutgers, kleermaker te Varsseveld, volle zuster van de overledene;
Grada Willemiena Venderbosch, gehuwd met Wessel Wissink, landbouwer in de gemeente Varsseveld, volle zuster van de overledene; de nagelaten roerende goederen zijn nader omschreven;
obligaties ten laste van Gradus Rexwinkel, landbouwer in de gemeente Gendringen, Derk Jan
Bosman, dagloner in de gemeente Gendringen, en Hendrik Jan Rutgers, wever in de gemeente
Gendringen; vermeld in AHA-document 8190905a // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Venderbosch:
20-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-7-1876 No. 76. / Heden den Twintigsten
der maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Wilhelmus Huls van beroep Timmerman oud vyf en Vijftig jaren, en
Theodorus Geurtsen van beroep Landbouwer oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Negentienden der maand July
achttien honderd zes en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk E N o. 14 in
Netterden binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en dertig Jaren en drie
maanden Gerhard Wilhelm Meijer, Arbeider, geboren te Elten in Pruissen en woonachtig geweest
in deze gemeente, echtgenoot van Johanna Wilhelmina Venderbosch, Zonder beroep, wonende in
deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Johann Meyer en Mechtildis Winters. / En hebben
wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde
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dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // W Huls / Th.
Geurtsen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 161/394) 4-10-2013/24-4-2014 tB]
– Johanna Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Venderbosch:
1-5-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-5-1882 No. 70 / Heden den Eersten der
maand Mei 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, Arnoldus Geerts van beroep Arbeider oud acht en veertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Wilhelmina Venderbosch, Zijne huisvrouw, Zonder
beroep op Zaturdag den negen en twintigsten der maand April achttien honderd twee en tachtig, des
morgens ten half Elf uren, ten huize van hem Comparant in Netterden Wijk E No 15 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Johanna Maria / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de Getuigen Hendrik Wissing van beroep Arbeider oud drie en vijftig jaren, en Hendrikus Johannes
Freriksen van beroep Schoenmaker oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Venderbus:
24-8-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / den 24 Aug: / Evert Venderbus Zoon
van wijlen Jan Venderbus uijt Voorst onder Gendringen / en Eeultjen te Velde Dogter van wijlen
Hendrick te Velde uijt den Ligtenberg onder Zilwolde. / dese zijn den 14 Sep: hier gecopuleert. //
[cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Venderbos:
2-11-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 / Nov. 2 / Jan Venderbos Z.v. Gerrit Venderbos onder Döetichem, / en Berendina [Hesseling>] Hesselink. d.v. Jan Willem Hesselink uijt
Cleefsland. nu wonende onder Gendringen / [verzonden naar] Döetichem // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Venderbos:
14-7-1813: Jan Venderbos, journalier (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Venderbos:
24-8-1813: Archief gemeente Netterden, map 12 No 3 (AHA-volgnr. 154): Quotisation de la
Commune de Netterden, redigé en vertu, de l’Arreté de Monsr le Sous-Prefect, de l’Arrondissement
Zutphen, en d.d. 11 Mars 1800 treize, No 292. par Les Conseils Municipaux du dit Commune:
– Huisnummer (No des Maisons): 24
– Naam (Noms): Venderbos
– Voornaam (Prènoms): Jan
– Beroep (Profession): Journalier
– Quotisation pour 1812 (Fr/Cs): 2.00
– Quotisation pour 1813 (Fr/Cs): 2.00
Fait à Netterden de 24 Aout 1800 treize / Le Maire (Signé) Van Coeverden // [cc 28-4-2009/16-12011 tB]
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– Johannes (Johannes) Venderbosch:
1-8-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 1-8-1814 No 27 / In den Jare agtien hondert en
Veertien den Eerste Augustus des Avonds vijf uren is voor ons Vice Burgemeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente Netterden Canton
Gendringen Departement Van Gelderland Verscheenen Johannes Venderbosch dagloonder Oud
Een en Veertig Jaren Derk Heister dagloonder Oud Agt en dertig Jaren bij de Woonachtig in deze
Gemeente, de Welke Ons als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den dertigste Julij des avonds vijf
uren in het Huis No 26 is overleden Johannes Biester [<Bister] Zonder bedrijf [goedgekeurt /
Inwoonder / D. Heyster] dezer gemeente in den Ouderdom van Een en Zestig Jaren Zoon Van Hendrik Biester en Cornelia Gullekers hebbende als Landbouwers gewoont en Overleeden in deze
Gemeente en heeft den Eene Getuigen met ons de Tegen Woordige Acte geteekent, na aan hun daar
van Voorleezing gedaan was den Eene Getuigen Johannes Venderbosch verklaarde niet te konnen
schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Venderbosch:
22-1-1819: Huwelijksregister gemeente Netterden, 22-1-1819 No. 1 / In het jaar achttien honderd
en negentien, den twee en twintigsten der maand January, des voormiddags ten elf uren, zijn voor
Ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen: Everhardus
Giesen oud agt en dertig jaren, Timmerman geboren te Millingen en woonachtig in dit Schoutambt
meerderjarige zoon van wijlen Gerlach Giesen en van wijlen Dorotha (!) Nienhuis beide overleeden
ter eenere; – en Johanna Jansen oud negen en twintig jaren, Boeren Dienstmaagd geboren te Zeddam en woonachtig te Vrasselt in het Pruisische meerderjarige dochter van Willem Jansen en Hendrika Robben dagloners wonende in het Schoutambt Netterden Zijnde hierbij tegenswoordig en
hunne toestemming gevende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Jan Wilting oud
twee en veertig Jaren, Veldwachter, Wessel Bolwerk oud acht en dertig Jaren, landbouwer, Derk
Heister DZ oud Zeven en vijftig Jaren Tapper, Jan Venderbosch oud drie en veertig Jaren
dagloner, alle in het Schoutambt Netterden woonachtig door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk
mede gebragt, Ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. / En
aangezien er geene redenen bestaan, om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo hebben Wij, aan
hetzelve willende voldoen, voorgelezen de stukken, bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten:
/ 1. De akten van huwelijksafkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt
gedaan. / 2. het Doop-Attest van den Bruidegom / 3. het Dood-Attest van desselfs vader. / 4. het
Dood-attest van Zijne Moeder. / 5. Een Certificaat dat dezelve aan Zijne verpligting tot de LandMilitie heeft voldaan / 6. Het Doopattest van de Bruid / 7. Een Attest van den Roomsch-Katholijken
Pastor van Emmerik, houdende dat de afkondigingen aldaar volgens de Pruisische wet en zonder
verhindering zijn geschied. / 8. de Dood-Attesten der Grootouders van den Bruidegom van vaders
en Moederszijde. / Vervolgens hebben Wij voorgelezen het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk
Wetboek, Titel Huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen, hetgeen door elk afzonderlijk toestemmend beantwoord zijnde, zoo
hebben Wij in naam der Wet verklaard, dat Everhardus Giesen en Johanna Jansen door het huwelijk
zijn vereenigd. / Van al hetwelk akte opgemaakt en in de beide registers overgeschreven is. / En na
gedane voorlezing is dezelve door ons geteekend met de Getuigen en de Comparanten, na dat de
Bruid, de ouders der Bruid en de Getuige Jan Venderbosch daar toe aangezocht verklaard hadden
niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Venderbosch:
2-7-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 2-7-1819 No. 24 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Tweeden der maand Julij, des voormiddags ten tien uren, is voor ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Struijf Landbouwer oud acht en vijftig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Jantjen Meijers
oud veertig jaren, Zijne Huisvrouw, op Donderdag den eersten der maand Julij, des avonds ten Zeven uren, ten huize van hem Comparant te Netterden in dit ambt is bevallen van een kind van het
Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Maria is gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in
beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Derk Geurtsen dagloner oud drie en veertig jaren, en van Jan Venderbosch Dagloner oud een en veertig jaren, woonachtig in dit ambt / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en eerste getuige hebbende den tweeden verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Venderbos:
23-11-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 872): [sub «1823 baptizati
sunt»] 23 Nov: / Joannes Hermanus / F:l: Henrici Garselink et Joannae Venderbos [Par:] / Joannes
Venderbos et Christina Sanders Susc: // [cc 31-10-2007/24-1-2008 tB]
– Johannes (Jan) Venderbosch:
15-8-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 15-8-1828 No 63 / Heden den Vyftienden der maand
Augustus één duizend acht honderd acht en twintig, des nademiddags om vyf uren, zijn voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Venderbosch oud twee en vyftig jaren, Dagloner / en Willem
Bruens oud negen en twintig jaren, dagloner / beide wonende te Netterden in deze Gemeente; /
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyftienden der maand Augustus des jaars achttien honderd acht en twintig, des voormiddags ten half twaalf uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren is overleden Hendrik Struif, Landbouwer, geboren te Huthem in het Pruisische, en woonachtig geweest te Netterden voornoemd, Zoon van
wylen de Ehelieden Willem Struif en Johanna Hakvoort, beide te Huthem voornoemd overleden,
nalatende Zyne tweede Ehevrouw Jannetje Meyer en negen Kinderen, wonende te Netterden voornoemd / 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 den tweeden Declarant, hebbende de Eerste Declarant verklaard niet
te kunnen schryven / [in de marge:] Overlyden van Hendrik Struif // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johs) Venderbos:
31-12-1829 (reg.) / geb. 16-12-1776 (woonachtig te Netterden eind 1829): Ingezetenen der
gemeente Bergh, inv.nr. 1155, katern 5 (AHA-volgnr. 196):
– Aantal huisgenoten: 6 personen (dit is nr. 1)
– Adres: Netterden No 24
– Naam: Johs Venderbos
– Geboren: 16 December 1776
– Beroep: Dagl[oner]
– Stemrecht: ja
– Vertrokken of overleden: – // [cc 19-5-2004/24-5-2004 tB]
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– Johannes (Jan) Venderbosch:
26-2-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-2-1838 No 19. / Heden den Zes en Twintigsten
der maand Februarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Negen uren zijn
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Gradus van Wiekeren, daglooner, oud twee en
vijftig jaren, wonende te Netterden, in deze Gemeente No. 30a en Jan Venderbosch, daglooner oud
Twee en dertig jaren, wonende te Netterden, in deze Gemeente No. 28. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vier en Twintigsten der maand Februarij dezes jaars, des Avonds ten Zes uren, in
het huis No. 32. te Netterden binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee en twintig Jaren is
overleden Theodora Loman, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Netterden voornoemd, ongehuwde dochter van wijlen Wilhelmus Looman, te Netterden overleden en van diens
nagelatene weduwe Catharina Reinholt, daglooneres, aldaar wonende. / 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
declaranten. / G v. wiekeren / J. venderbosch / E:V:Grotenhuis // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Joannes Henricus) Venderbosch:
26-2-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758. / 26 februarii / baptizatus
est Joannes Henricus / parentes Evert Venderbosch et Ultje Te Velde / patrini fredericus Kraanen,
et Hermina Te Velde. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes Hendricus (YanHendrik) Vender Bos:
21-7-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / Den 21 yulyus is yanHendrik
Vender Bos overleden // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes Tobias (Joannes Tuben) VenderBos:
3-7-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 3 Julii / Baptizatus est Bernardus henricus / parentes Joannes Tuben venderBos et Engel[s?]ie guerde / patrini Lambertus Crane
et hendrina venderbos. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes Tobias (Joannes Thuve) Venrickboes:
5-9-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 5ta~ Septemb: / Baptizatus est
Bernardus Henricus / parentes Joannes Thuve venrickboes alias Crane et engeltie guerde / Patrini
Lambertus Crane et Henrica vendrickboes. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes Tobias (Joannes Thuve) Vendrich Boes:
25-12-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736. / 25 december / Baptizatus
Everhardus / Parentes [^Joannes] Thuve vendrich boes alias Crane et Engeltie guerde ex voorst /
Patrini henricus Thuve vendrich boes et Joanna Reijnhols // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes Tobias (Joannes Thube) Vendrigboes:
16-3-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 16 martii / Baptizatus est
henricus / parentes wessel borckes et wilhelmina Klompenhouwer / patrini Joannes Thube
vendrigboes et bernardina rabelinghs. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Johannes Tobias (IJan Tueben) Venderbos:
28-6-1754: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1754 / den 28 yunius is ijan tueben venderbos over leeden // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
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– Johannes Tobias (Johannes Tobias) Venderbosch:
3-12-1819: Huwelijksregister gemeente Netterden, 3-12-1819 No. 9 / In het jaar achttien honderd
en negentien, den Derden der maand December, des namiddags ten vijf uren, zijn voor Ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen: Henricus Wilhelmus
Venderbosch oud zes en twintig jaren, Timmerman geboren te Gendringen en woonachtig in dit
ambt Meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden Johannes Tobias Venderbosch en Willemina
van Hal beide overleeden in de Gemeente Gendringen ter eenere; – en Joanna Mechtildis Steegeman oud vijf en veertig jaren, Dagloonsters geboren in de Gemeente Gendringen en woonachtig in
dit ambt Meerderjarige dochter van de Ehelieden Everhardus Steegeman en Roldina Harmsen beide
overleeden in dit ambt weduwe uit eerder Huwelijk van Jan Willem Philipsen in dit ambt overleeden ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Johannes Gerhardus Romp GerichtsDienaar oud dertig Jaren, Grades van Ooij Timmerman oud vier en dertig Jaren, en Jan Lot verwer
en Glazemaker, oud Zeven en twintig Jaren, allen woonachtig te Gendringen en Harmen Kaal Landbouwer oud vier en vijftig Jaren, woonachtig in dit ambt Zijnde allen aan geene der Comparanten
vermaagschapt door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, Ons hebben verzocht,
het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. / En aangezien er geene redenen bestaan,
om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo hebben Wij, aan hetzelve willende voldoen, voorgelezen
de stukken, bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten: / 1. De akten van huwelijksafkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt gedaan. / 2. het Doopattest
van den Bruidegom / 3o het Doodattest van desselfs Moeder. / 4o Een acte van Notoriteit gepasseerd
voor Mr Frederik Willem Jacob de Haes openbaar Notaris te Gendringen, den Zes en twintigsten
November Jongsleeden, en te Terborgh Geregistreerd den eersten der maand December Constateerende het overlijden van desselfs vader en van desselfs Groot-ouders van Vaders en Moeders
Zijde. / 5o desselfs Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie / 6o Het doopattest der
Bruid. / 7o Het Dood Attest van haaren overleedenen Eheman; waaruit blijkt dat, dat Huwelijk
langer, dan tien maanden is ontbonden. / 8o Een akte van bekendheid, gepasseerd voor bovengemelden Notaris de Haes en Getuigen, den zes-en-twintigsten der Jongstverleedene maand November,
Geregistreerd te Terborgh den eersten dezer; ten bewijze dat de ouders; en Grootouders van Vaders
en Moederszijde van de Bruid overleeden zijn. / Vervolgens hebben Wij voorgelezen het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, hetgeen door elk afzonderlijk toestemmend beantwoord zijnde, zoo hebben Wij in naam der Wet verklaard, dat Henricus Wilhelmus
Venderbosch en Joanna Mechtildis Steegeman door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk
akte opgemaakt en in de beide registers overgeschreven is. / En na gedane voorlezing is dezelve
door ons geteekend met den Bruidegom en de Getuigen, hebbende de Bruid daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (2x) (Jo~es Wilhelmus/Wilhelmus) Venderbos:
14-2-1820: 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. 629): 14. Feb~ [1820] / Baptizatus est
Jo~es Wilhelmus / f: leg: Wilhelmi Venderbos, et Jo~ae Mechtildis Stegeman. Conj: / Susc: Gradus Messing, et Mechelt Westerveld. // [cc 31-8-2007/21-3-2008 tB]
– Johannes Wilhelmus (Johannes Wilhelmus) Venderbosch:
15-2-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 15-2-1820 No. 11 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den vijftienden der maand Februarij des voormiddags ten half elf uren, is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
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Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Henricus Wilhelmus Venderbosch Timmerman oud Zes en twintig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat
Joanna Mechtildis Steegeman oud Vijf en veertig jaren Zijne huisvrouw op Zondag den dertienden
dezer maand Februarij des voormiddags ten half elf uren, ten huize van hem Comparant in de
Buurschap Wals in dit Ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaamen van Johannes Wilhelmus zijn gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Harmen Kaal Landbouwer oud vier en
vijftig jaren en van Wessel Hesselink Landbouwer oud Zes en dertig jaren woonachtig op de Wals
in dit ambt. / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant en
de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Johannes Wilhelmus) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 990), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 140:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 124
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 7)
– Naam: Johannes Wilhelmus Venderbosch
– Geboortedatum: den 14 Febr 1820
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloner [:dit kan ook betrekking hebben op nr. 8, Hendrik Overbeek]
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 11) Frederik Gielink Mei 1827. vertrokken. / 4 Helena Mei 1827 vert. /
12 H: Giebink vert Sub No 141 / No 14 Peter Schwiening (abuisivelyk Johannes) vert mei 1829 naar
Sub No 72 // [cc 6-5-2004/4-8-2004 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Venderbosch:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”):
Artikel 594. Jan Willem Venderbosch // [cc 16-6-2001/10-3-2004 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Venderbosch:
29-7-1833: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-7-1833 No 43 / Heden den Negen en twintigsten der maand Julij één duizend acht honderd drie en dertig, des voordemiddags om tien uren, is
voor ons Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Venderbosch van beroep
klompemaker oud Zeven en dertig jaren, woonachtig te Gaanderen onder deze Gemeente, dewelke
ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Willemiena
Janssen oud Negen en twintig jaren, op Zondag den Acht en twintigsten der maand Julij dezes jaars,
des voordemiddags ten tien ure, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gradus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid
van Hendrik Jan Heuthorst van beroep Klompemaker oud Veertig jaren, en van Bernardus Schaapsveld, van beroep dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij na in twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, door ons zijn geteekend met den
Comparand hebbende de getuigen Hendrik Jan Heuthorst en Bernardus Schaapsveld verklaard niet
te kunnen schrijven. / J W venderbosch / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Josina Johanna Jacoba (Josina Joanna Jacoba) Venderbosch:
9-6-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 655):
– Kind: Josina Joanna Jacoba Venderbosch
– Geboren: 9-6-1841
– Gedoopt: 18-7-1841
– Vader: Joost Venderbosch
– Moeder: Johanna Jacoba Aalst // [cc 7-11-2008/6-6-2010 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– Margaretha (Margaritha) Venderbus:
27-6-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / den 27 Junij. / Hendrick van Lochum
Zoon van wijlen Luttje van Lochum uijt Mechelen onder Gendringen / en Margaritha Venderbus,
Dogter van wijlen Engelbert Venderbus uijt Varsevelt. / den 18. Julij hier gecopuleert. // [cc (fiches)
21-8-2014 tB]
– Margaretha (Margaritha) Venderick Bosch:
28-3-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 28 martii / Baptizata est Aleida
/ parentes Henricus van Lochum et margaritha venderick bosch / patrini Bernardus
VenderickBosch et margaritha van Lochum // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Margaretha (Marguerita) Venderbosch:
17-2-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 17-2-1820 No 11 / Heden den Zeventienden 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 Evert Nijenhuijs landbouwer oud een en Zeventig
jaren, en Theodorus van Dielen Schoenmaker oud drie en twintig jaren, beide in de Buurschap
Gaanderen onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den zestienden der
maand Februarij 1820 des namiddags ten een uren, in het huis No. 183 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van twee en veertig Jaren is overleden Wessel Teunessen landbouwer, eheman van Willemina ten Hek en zoon van Hendrik Teunessen en Marguerita Venderbosch. / 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 comparanten is onderteekend. / E nijenhuijs / T: van Dielen / S Horsting // [cc 20-9-2002/30-3-2006 tB]
– Mechtildis (Mechteld) Venderbosch:
29-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1854 No 31. / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Garrit Jan Ebbers van beroep Landbouwer oud een en veertig
jaren, / en Jan Hendrik Stroet van beroep daglooner oud Zeven en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Dingsdag den acht en twintigsten der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten vier uren, in het huis N o. 473 in den
Pol, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren is overleden Geertruid
Seesink, zonder beroep, geboren in de Gemeente Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Bernadus Stratekort, daglooner, in deze Gemeente woonachtig, en dochter
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van wijlen de ehelieden Gerrit Seesink, en Mechteld Venderbosch. / 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 zijnde verklaard niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd
hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (?) Venderbos:
9-2-1757: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1757 / den 9 febbrw is [niet ingevuld]
venderbos over leeder (!) // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– O...: nog geen gegevens.
– Petrus (Pieter) Venderbosch:
26-3-1870: Geboortenregister gemeente Wisch, 26-3-1870 No. 51. / Heden den Zes en twintigsten
der maand Maart achttien honderd zeventig, is voor ons Jan van der Zande Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Herman
Vink oud Een en dertig jaren, van beroep Kleermaker woonachtig in deze Gemeente, / welke verklaarde dat Hendrika Scheuter zyne echtgenoote zonder beroep op Vrijdag den Vijf en twintigsten
der maand Maart achttien honderd zeventig, des avonds ten half negen uren, ten huize van den aangever in het Westendorp No. 514 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het Mannelijk
geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Evert Hendrik / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van de getuigen Gerrit Jan Vink oud Een en zeventig jaren, van
beroep schoenmaker / en Pieter Venderbosch oud zes en veertig jaren, van beroep Smid / beide
woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in de daartoe bestemde Registers overgeschreven
zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– Reinera (Reinira) Venderbos:
17-4-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785. / [April] 17 / Hermanus Kok Z.v. Derk Kok /
en Reinira Venderbos d.v. Evert Venderbos / beide onder Gendringen / getrouwt 8 Maij // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
– Reinera (Reinira) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 902), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 117:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 117
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 2)
– Naam: Reinira Venderbosch
– Geboortedatum: 6 Sept 1761
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 6-5-2004/1-8-2004 tB]
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– Reinera (Reinira) Venderbosch:
29-3-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1832 No 28 / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren
zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Laamers, landbouwer oud
Vyf en Veertig jaren, en Jan Eringfeld, daglooner oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Donderdag den negen en twintigsten der
maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des nachts ten Een uren, in het huis No. 117
in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is overleden
Reinira Venderbosch, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Ehevrouw van Hermanus Kok, landbouwer in deze gemeente woonachtig en dochter van wylen de Ehelieden Evert Venderbosch en Aleida te Velde / 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 de Comparanten / D Laamers / Jan Eringfeld / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Reinera (Reinira) Venderbosch:
8-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-8-1833 No 50 / Heden den Achtsten der
maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernadus Geerts, linnenwever oud Vyf en
dertig jaren, en Gerrit Leyen, landbouwer oud Zeven en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden donderdag den Achtsten der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Vier uren, in het huis No. 117 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren is overleden Hermanus
Kok, landbouwer geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar van wijlen Reinira Venderbosch, en Zoon van wylen de Ehelieden Derk Kok en Margarita Verholt. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met de Comparanten. / B Geerts / G Leijen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Dirkje) Venderbos:
16-5-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / den 16. Meij. / Jan Nienhuijs
weduwenaer van Grietje van Haalten uijt Etten en Dirkje Venderbos, Dogter van Gerrit Venderbos
uijt Etten Laetst gewoondt te Ulft onder Gendringen / met Attest versonden. // [cc (fiches) 21-82014 tB]
– Theodora (Theodora) Vennerbos:
3-6-1756 (vrij weergegeven): RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): Getrouwd 3-6-1756:
Joes Nienhuis en Theodora Vennerbos; get.: Henricus Staal en Maria Anna Rabeling. // [cc
(fiches) 21-8-2014 tB]
– Theodora (Derris) Venderich Bos:
8-3-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 8 martii / Baptizatus est Henricus / parentes Joannes Nienhuijs et [#derris] derris venderich Bos / patrini Joannes Stael et
gerarda venderich Bos Henricus Nienhuijs // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
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– Theodorus (Derck) Venderbus:
18-11-1753: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1753. / den 18. Nov: / Gerrit te Husteede,
weduwenaer van wijlen Lisbet Herbers uijt Gendringen. / en Jantje Wolters weduwe van wijlen
Derck Venderbus uijt Gendringen. / dese zijn den 9. Dec: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 21-82014 tB]
– Theodorus (Theodorus) Venderbos:
12-10-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 341): 12. Oct: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Theodorus / filius
legitimus Henrici Garseling, et Joannae Venderbos Conj: / Susc: Theodorus Venderbos, et
Catharina Garseling. // [cc 30-5-2007/25-7-2008 tB]
– Theodorus (Theodorus) Venderbosch:
28-4-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 28-4-1849 No 45: Heden den Acht en twintigsten
der maand April één duizend acht honderd negen en veertig, zijn voor ons Jan van der Zande
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland,
verschenen Theodorus Venderbosch oud Zes en vijftig jaren, Landbouwer en Jacob Freijmuth oud
Zes en vijftig jaren, Zonder beroep beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Acht en twintigsten der maand April des jaars achttien honderd negen en
veertig, des morgens ten Acht uren, in den Lichtenberg in het huis No 206 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Tachtig Jaren is overleden Aleida ter Wiel, zonder beroep, geboren onder
Gendringen en woonachtig geweest binnen deze Gemeente, Echtgenoote van Jan van Vaassen Dagloner onder Sillevold woonachtig en Dochter van de Ouders Onbekend. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met laatstgenoemden Comparant hebbende de eerstgemelden
Comparant op aanvrage om te teekenen verklaard het Schrijven onkundig te Zijn. // J. Freymuth /
J:V:D:Zande // [cc (webfoto) 30-4-2010/2-7-2012 tB]
– Toeben (= Tobias): zie sub Johannes Tobias
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmina (Willemina) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2857), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Willemina Venderbosch
– Geboortedatum: den 16 Maart 1778
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
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– Wilhelmina Johanna (Willemina Johanna) Venderbosch:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3050), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 461:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 353
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 7)
– Naam: Willemina Johanna [Venderbosch] [:hieronder:] vertrokken
– Geboortedatum: den 4 Decemb 1824
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 5 6 7 [na een accolade:] vertrokken naar N o 303 / 8 vertrokken // [cc
12-8-2004/17-2-2005 tB]
– Wilhelmus (Willem) Venderbos:
6-12-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 6-12-1817 nr. 30 / Heden den Zesde der maand
December een duizend acht honderd zeventien, des nademiddags om drie uren, is door ons C: Kroes
vice Burgemr als hier toe door den Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Harmen Kaal Landbouwer oud
twee en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Theodora Koenders oud vier en dertig jaren, op
vrijdag den vyfde der maand December, des avonds ten zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Elisabeth / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Wessel Hesselink Landbouwer, oud drie en dertig
jaren, en van Willem venderbos timmerman oud vier en twintig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee
daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend.
// [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Venderbosch:
26-8-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 26-8-1818 No. 9 / Heden den Zes en twintigste
der maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons
Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Joannes van Rinderen oud veertig jaren, klompenmaker geboren te Etten en woonachtig in dit Schoutambt; meerderjarige zoon van Petrus van
Rinderen, dagloner wonende te Elten, zynde hier tegenwoordig en zyne toestemming tot dit huwelyk verlenende en van wylen diens Ehevrouw Gertrudis Robben ten eenere; – en Dorothea Thuis
oud een en twintig jaren Dienstmeid geboren en woonachtig in dit Schoutambt meerderjarige
dochter van Theodorus Thuis, dagloner en diens Ehevrouw Alyda Zweers, mede in dit schoutambt
woonachtig, hier tegenwoordig en hunne toestemming tot het aangaan van dit huwelyk gevende ter
andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Jacobus Gerhardus te Boekhorst Deurwaarder oud
twee en dertig jaren Christiaan Romp Baardscheerder, oud acht en twintig jaren en Arnoldus Salemink landbouwer oud Negen en vyftig jaren, alle wonende in het Schoutambt Gendringen en
Willem Venderbosch, Timmerman oud vyf en twintig jaren wonende onder Netterden door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. Het doopattest van den Bruidegom
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/ 3 het doopattest der bruid / 4. Eene acte van Notorieteit gepasseerd voor den Notaris Mr FWJ de
Haes te Gendringen en getuigen, waar uit blykt dat Gertrudis robben, moeder des bruidegoms is
overleden. / 5. een certificaat van voldoening aan de Nationale militie door den Bruidegom / Voorts
het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der
echtgenoten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet
verklaard, dat Joannes van Rinderen en Dorothea Thuis door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al
het welk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben,
zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen nadat partyen en hunne
ouders daartoe aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) (N.B.: = Johannes Wilhelmus!) Venderbos:
14-2-1820: 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. 629): 14. Feb~ [1820] / Baptizatus est
Jo~es Wilhelmus / f: leg: Wilhelmi Venderbos, et Jo~ae Mechtildis Stegeman. Conj: / Susc:
Gradus Messing, et Mechelt Westerveld. // [cc 31-8-2007/21-3-2008 tB]
– Wilhelmus Ernestus (Willem Ernst) Venderbos:
10-7-1774: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 17 Julij / 1774 / Berntdina
Reijnira. / D.V. Willem Ernst Venderbos en Anna Maria te Boekhorst / De Vader en Reijntjen
Van Neek getuijgen. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Wilhelmus Ernestus (Willem Ernst) Venderbos:
19-12-1775: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1775 / Decemb 19 / Willem Ernst
Venderbos. en Anna Maria Te Boekhorst. / Ehelieden van Dinxperlo. // [cc (fiches) 21-8-2014 tB]
– Wilhelmus Ernestus (Willem Ernst) Venderbosch:
18-2-1777: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 23 Febrij / 1777 / Jacoba Grada /
D.V. Willem Ernst Venderbosch en Anna maria te Boekhorst / [get.:] de Vader // [cc (fiches) 218-2014 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 22 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)
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– 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)
Venderbosch (ook Venderbos e.d.), editie 213-2 (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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