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AHA-dossier nr. 215-1:

MASSOP
(ook MASSEP, MASSOEP, MASSUB 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 eerste editie van de collectie
Massop (AHA-uitgave 215-1). Een overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers 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, 26 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Albertus (Bart) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1851), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 13]
– Naam: Bart [Massep]
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 10 Ziel[en] in 1837 // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– Aleida (Aeltjen) Massep:
3-5-1772: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 5: Den 3 May [1772] gebooren / den 6 dito gedoopt / Aeltjen / Ouders Harmen Massep en Gerretjen Cappels. // [cc 27-92002/26-11-2007 tB]
– Aleida (Aleida) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4229), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 671:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 495
– Aantal bewoners: 10 (nr. 11 is wel aangeduid, maar niet ingeschreven) (dit is nr. 3)
– Naam: Aleida [Massop]
– Geboortedatum: den 15 Sept 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Kuiper / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vert naar Sub Wisch. / 6 & 7 overl. / 8 vert. // [cc 14-102004/11-5-2005 tB]
– Berendina (Bernardina) Massop:
29-10-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 29-10-1818 No. 11. / Heden den Negenentwintigste der maand October 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 Arnoldus Venhorst oud een en dertig
jaren, landbouwer geboren en woonachtig in het ambt Netterden; meerderjarige zoon van Andreas
Venhorst en Aleydis Busveldt dagloners in dit Schoutambt woonachtig, dewelke hier tegenwoordig,
hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelyk verlenen, ten eenere; – en Bernardina Massop oud drie en twintig Jaren, Dienstmeid, geboren en woonachtig in het ambt Wisch meerderjarige
dochter van Willem Massop, Koopman en van diens Ehevrouw Hilleken ter Horst, mede in het
ambt Wisch domicilierende, hier tegenwoordig en hunne toestemming, tot de voltrekking van dit
huwelyk verleenende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Steven Engelbertus
Knaven, oud vier en vyftig jaren, herbergier, Willem Romp, oud vier en twintig jaren, kuiper, en
Jan Lot, verwer oud Zeven en twintig jaren, wonende te Gendringen, en Coenraad Scholten, oud
vyf en dertig jaren, koopman, wonende te 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
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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. Een certificaat afgegeven door den Schout van Wisch, ten blyke, dat gelyke afkondigingen in desselfs ambt hebben plaats gehad, zonder dat er oppositien ingekomen zyn. /
3. het Doopattest van den Bruidigom. / 4. Een attest afgegeven door den Gouverneur der provincie
Gelderland, constaterende, dat den bruidegom, aan zijne verplichtingen tot de Nationale militie
heeft voldaan. / 5. het Doopattest der bruid. / 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 Arnoldus Venhorst en Bernardina Massop 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 der bruids
vader en de getuigen, nadat de partyen, en de ouders des bruidegoms, benevens de moeder der
bruid, daartoe aangezocht, verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Massop:
13-9-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 13-9-1819 No. 33 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Dertienden der maand September, des voormiddags ten tien uren, is voor
ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Arend Venhorst
Dagloner oud drie en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Berendina
Massop oud twee en twintig jaren, Zijne huisvrouw op Vrijdag den tienden der maand September,
des namiddags ten vier uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen in dit ambt is bevallen
van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Jan is gegeven. / Waarvan akte
opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jan
Wilting Veldwachter oud drie en veertig jaren, en van Grades Vriezelaar Landbouwer oud vier en
vijftig jaren, woonachtig in dit ambt / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend
met den eersten Getuige, nadat den Comparant en tweede Getuige daartoe aangezocht verklaard
hadden niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Massop:
5-2-1821: 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. 653): [1821.] / 5. Febr~ / Baptizata
est Wilhelmina / f: leg: Arnoldi Venhorst, et Berndinae Massop Conj: / Susc: Wilhelmus Massop,
et Alijda Boetsveld. // [cc 14-9-2007/10-3-2008 tB]
– Berendina (Bernardina) Massop:
6-2-1822: 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. 746): [1822.] / 6 Febr: / Bp~tus
Joannes Wilhelmus / F: L: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massep Par: / Joannes Henricus
Bussink et Bernardini (!) Massop Susc: // [cc 25-10-2007/22-2-2008 tB]
– Berendina (Bendina) Massop:
28-9-1822: 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. 789): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»]
28 Sept: / Aleida / F:l: Arnoldi Venhorst et Bendinae Massop Par: / Hendrik Venhorst et Joanna
Massop Susc: // [cc 25-10-2007/11-2-2008 tB]
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– Berendina (Berdina) Massop:
4-3-1824: 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. 891): [sub «1824 baptizati sunt»] 4
Mart: / Wilhelmus / F:l: Arnoldi Venhorst et Berdinae Massop Par: / Gert Massop et Anna Venhorst Susc: // [cc 31-10-2007/19-1-2008 tB]
– Berendina (Berendiena) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2117), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 316:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 249
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Berendiena Massop
– Geboortedatum: den 20 Juny 1794
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10) Jannes Essink Mei 1827 vertr. // [cc 22-7-2004/29-9-2004 tB]
– Berendina (Diena) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1314), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 35
– Aantal gezinsleden: 9 [dit is nr. 9]
– Naam: Diena Massep
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 9 Ziel[en] // [cc 5-3-2004/24-4-2004 tB]
– Berendina Margaretha Johanna (Bernardina Greta Johanna) Massop:
30-12-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-12-1935 No. 105 / Heden den dertigsten
December negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken
stand der gemeente Gendringen: Massop, Theodorus Hermanus oud negen en twintig jaren, fabrieksarbeider wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt,
dat op negen en twintig December dezes jaars, des voormiddags te zeven uur, in deze gemeente is
overleden: Massop, Bernardina Greta Johanna oud vijf maanden, geboren te Gendringen wonende te Gendringen, dochter van Massop, Theodorus Hermanus, voornoemd en van, de Reus, Bendina
Gerharda overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Massop:
2-10-1821: 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. 708): [1821.] / 2. Oct: / Baptizatus est
Wilhelmus / f: leg: Bernardi Massop, et Wesselinae Te Kaat Conj: / Susc: Joannes Te Kaat, et
Willemina Massop. // [cc 14-9-2007/29-2-2008 tB]
– Bernardus (Bernadus) Massop:
11-4-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-4-1826 No 28 / Heden den Elfden der
maand April een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Hunink, dagloner, oud
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vijftig, jaren, en Bernadus Massop, kuiper, oud achtendertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den tienden der maand April, achttien honderd zes en twintig, des avonds ten Elf uren, in het huis No. 490. in Our binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van vijf en Zeventig Jaren, is overleden Jan Stevens dagloner, geboren in deeze
Gemeente, Eheman van Johanna Thijssen, en Zoon van Antonij Stevens, en Johanna ten Brink,
beide in deze Gemeente overleden. / 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 laatsten
Comparant, verklarende den Eersten niet te kunnen Schrijven // B: Massop / FWJ De Haes // [cc
(webfoto) 12-3-2011/6-6-2012 tB]
– Bernardus (Berend) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4227), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 671:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 495
– Aantal bewoners: 10 (nr. 11 is wel aangeduid, maar niet ingeschreven) (dit is nr. 1)
– Naam: Berend Massop
– Geboortedatum: den 14 Decemb 1788
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Kuiper / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vert naar Sub Wisch. / 6 & 7 overl. / 8 vert. // [cc 14-102004/11-5-2005 tB]
– Bernardus (Berend) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4235), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 671:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 495
– Aantal bewoners: 10 (nr. 11 is wel aangeduid, maar niet ingeschreven) (dit is nr. 9)
– Naam: Jacob Marnet [N.B.: ingevuld onder nr. 1 (de hoofdbewoner Berend Massop)]
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Kuiper / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vert naar Sub Wisch. / 6 & 7 overl. / 8 vert. // [cc 14-102004/11-5-2005 tB]
– Bernardus (Bernadus) Massop:
16-4-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 16-4-1849 No 41: Heden den Zestienden 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 Bernadus Massop [zie handtekening; tB] oud drie en Zestig jaren, Landbouwer en Jan
Hendrik Klein hesselink oud drie en Zestig jaren, Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig;
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand April des jaars achttien honderd
negen en veertig, des avonds ten negen uren, in de Sillevoldsche buurt in het huis No 242 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is overleden Bernadus Pothof, Landbouwer, geboren in het Ambt Doetinchem, en woonachtig onder Sillevold, weduwenaar van Wijlen
Gerritjen Kroets, en zoon van wijlen de Echtelieden Evert Pothof en Willemina ten Holder /
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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. // G. (!)
Massop / J H Kleinhesling / J:V:D:Zande // [cc (webfoto) 30-4-2010/4-7-2012 tB]
– Bernardus Wilhelmus (Bernadus Wilhelmus) Massop:
23-1-1931: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 23-1-1931 No 3 / Heden den drie en twintigsten Januari negentienhonderd-een-en-dertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Bernadus Wilhelmus Massop, oud vijf en twintig jaren, fabrieksarbeider, geboren te Wisch en
wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Lubertus Massop, oud vier
en vijftig jaren, fabrieksarbeider en van Johanna Geertruida Maria Bongers, oud drie en vijftig
jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen die alhier tegenwoordig, verklaarden hunne
toestemming tot dit huwelijk te geven, ter eener / en Johanna Christina Peters, oud drie en twintig
jaren, zonder beroep, geboren te Huissen en wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden
te Arnhem, meerderjarige dochter der echtelieden Theodorus Franciscus Peters, oud acht en vijftig
jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde zijne toestemming tot dit huwelijk te geven en van Johanna Roelofs, overleden, ter andere zijde / De
afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier en te Arnhem op den tienden Januari
dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Bernardus Wilhelmus Massop en Johanna Christina Peters / Gedaan in tegenwoordigheid van: Theodorus Josephus Weijkamp, oud twee en veertig jaren, gemeentebode, wonende te
Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, oud veertig jaren, hôtelhouder, wonende
te Gendringen / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. / [ondertekening:] B
W Massop / A Peters / W L Massop / J Bongers / Th F Peters / Th.J. Weijkamp / HMJ van Dielen /
W.J.A. Span // [cc 1982-1999 tB]
– Carolus Christophorus (Carolus Christoffel) Massop:
17-7-1920: Overlijdensregister gemeente Wisch, 17-7-1920 No 99. / Heden, den zeventienden Juli
negentien honderd-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Gradus Johannes Rensen oud twee en twintig jaren, van beroep fabrieksarbeider,
wonende alhier, en Herman Radstake oud zeven en vijftig jaren, van beroep gemeente bode, wonende alhier, die verklaarden, dat op den vijftienden Juli dezes jaars, des namiddags ten vyf ure te
Silvolde in het huis nummer zestig in den ouderdom van zes en vijftig jaren is overleden: Willemina
Rabeling, zonder beroep, geboren te Gendringen en wonende te Wisch, gehuwd met Carolus
Christoffel Massop, dochter van Wilhelmus Rabeling en van Christina Johanna Derksen, beiden
overleden / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Massop:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 176), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 30
– Aantal gezinsleden: 18 [dit is nr. 6]
– Naam: Catharina Massop
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
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– Catharina (Catharina) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1684), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 69
– Aantal gezinsleden: 6 + 6 [dit is nr. 8]
– Naam: Catharina Massep
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/7-5-2004 tB]
– Catharina (Katharina) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1850), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 12]
– Naam: Katharina [Massep]
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– Catharina (Catharina) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1852), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 14]
– Naam: [#Catharina] [Massep]
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– D...: nog geen gegevens.
– Elisabeth Antonia (Elisabeth Antonia) Massop:
16-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-11-1904 No. 240 / Heden den zestienden
November negentien honderd-vier, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrikus Massop oud vierendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Elisabeth Theodora Housen, zonder beroep op den
vijftienden November dezes jaars, des morgens ten drie ure, ten huize van hem aangever te Etten
nummer vierenzeventig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk
geslacht, welk kind zal genaamd worden Elisabeth Antonia / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Thomas Hermanus Evers, oud negenenveertig jaren, van
beroep Ambtenaar ter Secretarie en Johan Luimes oud drieendertig jaren, van beroep arbeider
beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Massop:
13-3-1818: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 13-3-1818 No. 12 / Op heden den dertienden
Maart agttien honderd en achtien des voordemiddags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Lodewijk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Peter Peters, bouwman wonende in Ooij onder OudZevenaar gemeente Zevenaar oud drie en
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veertig Jaren, zoon van de overledene / en Jan van Aalst bouwman oud twee en zeventig Jaren,
buurman van de overledene wonende in Ooij onder OudZevenaar / welke Ons hebben verklaard, dat
gisteren den twaalfden dezer maand Maart des morgens om zeven uren Berendina Jansen weduwe
van wijlen Evert Massop, en moeder van de eerste getuige, geboren te Groessen en gewoond
hebbende in Ooij onder OudZevenaar in den ouderdom van ruim een en taggentig jaar ten hare
huize vermeld onder No 204. is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de twede getuige en ons is onderteekend daar de eerste getuige Peter Peters
verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / Jan van Alst / Frowein // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Everhardus) Massop:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 174), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 30
– Aantal gezinsleden: 18 [dit is nr. 4]
– Naam: Everhardus Massop
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): voortvlugtig // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Geertruijd) Massep:
7-2-1774: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 15: Anno 1774. / Den 7
February gebooren / den 13 dito gedoopt / Geertruijd / Ouders Harmen Massep en Gerretjen
Kappels // [cc 27-9-2002/26-11-2007 tB]
– Gerharda (Gerretjen) Massep:
7-6-1777: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 44: Den 7 Junij [1777]
gebooren / den 8 dito gedoopt / Gerretjen / Ouders Harmen Massep & Gerritjen Cappel. // [cc 279-2002/24-11-2007 tB]
– Gerharda (Gerarda) Massub:
26-12-1829: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-12-1829 No 37. [volledig handgeschreven:] /
Heden Den Zesentwintigsten der maand December, Een duizend Achthonderd negenentwintig, des
voormiddags om elf Uren Zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Johan Petersen oud vierendertig jaren, van beroep arbeider, en Peter Hemming van beroep arbeider oud drieenzeventig Jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierentwintigsten
der maand December des Jaars achttien honderd negen en twintig, des avonds ten elf Uren, in het
huis No. 75 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee maanden is overleden Catharina
Petersen geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep Dochter van den eersten
Comparant, en deszelfs Huisvrouw Gerarda Massub. (!) / 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, hebbende de genoemde
Comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven. / J Jansen // [cc 3-5-2002/23-10-2005 tB]
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– Gerharda (Grada) Massop:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 177), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 30
– Aantal gezinsleden: 18 [dit is nr. 7]
– Naam: Grada Massop
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood:] vertrok[ken] // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Massop:
22-8-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 854): [sub «1823 baptizati sunt»] 22
Aug: / Henricus / F:l: Henrici Massop et Wescelina te Kaat Parentium (?) / Gerrit Massop et
Bendina te Kaat Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Massop:
11-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 874): [sub «1823 baptizati
sunt»] 11 Dec: / Joanna / F:l: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massop Par: / Gerrit Massop et
Joanna Bussink Susc: // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gert) Massop:
4-3-1824: 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. 891): [sub «1824 baptizati sunt»] 4
Mart: / Wilhelmus / F:l: Arnoldi Venhorst et Berdinae Massop Par: / Gert Massop et Anna
Venhorst Susc: // [cc 31-10-2007/19-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gerret) Massep:
10-10-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 10-10-1827 No 26. / Heden den tienden der
maand October één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Derk Massep oud Vyfen Zestig jaren, van beroep Landbouwer – en Roelof Jansen oud Zevenentwintig jaren, van beroep Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden der maand October des
jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten tien uren, in het huis No. 24. binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ruim twee en Zeventig Jaren is overleden Maria Massep, Zonder
bepaald beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, ongehuwd, Dochter van Gerret Massep
en Aalberdina Heyting beiden alhier overleden, en Zuster van den eersten Comparant. / 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 benevens de Comparanten. / D Massep / R: Jansen / J Jansen // [cc 22-3-2002/18-9-2002 tB]
– Gerhardus (Gradus) Massop (?):
31-12-1837 (AHA-volgnr. 179), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 30
– Aantal gezinsleden: 18 [dit is nr. 9]
– Naam: [met potlood:] Gradus [Massop?]
– Geboortejaar: –
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– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– Hendrica (Hendrika) Massop:
25-11-1818: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 25-11-1818 No. 69 / Op heden den vijf en
twintigsten November agttien honderd en achtien des na de middags ten drie uren, compareerde
voor Ons Lodewyk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Willem Lucassen, Koster der Roomsch Katolieke Kerk wonende te Zevenaar,
oud vier en vijftig Jaren, vader van de overledene / en Everhardus Donks, zadelmaker oud drie en
veertig Jaren, buurman van de overledene wonende te Zevenaar / welke Ons hebben verklaard, dat
heeden morgen om negen [Jo>] Uuren Johanna Maria [Lukassen>] Lucassen, zonder bepaald
beroep dochter van eerstgenoemde getuige Willem Lucassen en Hendrika Massop, geboren en gewoond hebbende bij haar ouders voormeld onder No 31 in den ouderdom van vyftien Jaar ten
gemelde huize is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de getuigen en ons is geteekend. / W: Lucassen / Donks / Frowein // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendriena) Massop:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 175), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 30
– Aantal gezinsleden: 18 [dit is nr. 5]
– Naam: Hendriena Massop
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Massep:
1-10-1775: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 28: Den 1 October [1775]
gebooren / dito gedoopt / Hendrik / Ouders Harmen Massep en Gerretjen Kappels // [cc 27-92002/25-11-2007 tB]
– Hendricus (2x) (Henricus/Henricus) Massop:
22-8-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 854): [sub «1823 baptizati sunt»] 22
Aug: / Henricus / F:l: Henrici Massop et Wescelina te Kaat Parentium (?) / Gerrit Massop et
Bendina te Kaat Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4231), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 671:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 495
– Aantal bewoners: 10 (nr. 11 is wel aangeduid, maar niet ingeschreven) (dit is nr. 5)
– Naam: Hendrik [Massop]
– Geboortedatum: den 5 August 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Kuiper / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vert naar Sub Wisch. / 6 & 7 overl. / 8 vert. // [cc 14-102004/11-5-2005 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4617), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 769:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 548
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendrik Massop
– Geboortedatum: Zie Sub No 845
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 7:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 7:] den 1 October 1826.
– Vertrokken of overleden: 7. H. Leffting vertrok 1826 naar Sub N o 742 // [cc 11-11-2004/30-52005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4629), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 771:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 550
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Massop
– Geboortedatum: den 14 July 1791
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 Hendrik Massop vert Feb 1828 naar Sub No 845 // [cc 11-112004/30-5-2005 tB]
– Hendricus (Hendrick) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5005), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 845:
– Woonplaats: Warm
– Huisnummer: 608
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendrick Massop
– Geboortedatum: Zie Sub No 771
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Steenbakker
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3, Hendriena ten Holder Mei 1828. gehuwd en vertrokken naar Wisch /
7 Berendina Borkes Mei 1828 naar Sub No 728 / 8 Hendrik Massop gehuwd en vert naar Sub No
[niet ingevuld] // [cc 25-11-2004/25-6-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Massop:
25-9-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-9-1838 No. 93 / Heden den Vyfentwintigsten der maand September een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Giesen, dagloner oud
Vyf en Vyftig jaren, en Hendrik Massop, dagloner oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den Vierentwintigsten der
maand September een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten negen uren, in het huis
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – MASSOP (nr. 215-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 12

No. 549 in Etten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een Jaar en Zes maanden is overleden Hendrik Eymers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van
Willem Eymers, Kuiper en van diens huisvrouw Elisabeth Harpeneau, beide in deze Gemeente
woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Massop:
27-12-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1838 No. 113 / Heden den Zeven en
twintigsten der maand December een duizend acht honderd acht en dertig, zijn voor ons Daniël
Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Giesen, dagloner oud VyfenVyftig jaren, en
Hendrik Massop, Kuiper oud Zeven en Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag den Zes en twintigsten der maand December een
duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten elf uren, in het huis No. 545 in Etten binnen
deze gemeente, in den ouderdom van Vier Jaren en drie maanden is overleden. Aleida Eymers,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente dochter van Willem Eijmers
Kuiper in deze Gemeente woonachtig en van wylen diens huisvrouw Maria Visser. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing door ons is
onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons
aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Massop:
1-4-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-4-1845 No 47. // Heden den eersten der
maand April 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 Willem Eijmers, van beroep Kuiper oud veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Harpeneau, Zyne huisvrouw, op Maandag den een en
dertigsten der maand Maart achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten tien uren, ten huize
van hem Comparant in Etten No 545, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Martinus Hendricus. / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Barend van Gulik, van beroep
Boerenwerk doende, oud acht en dertig jaren, en Hendrik Massop, van beroep daglooner, oud twee
en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en
eerstgenoemden Getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde verklaard niet te
Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // W Eijmers / B: Van Gulik / v.Woelderen //
[cc (webfoto nr. 50/288) 7-7-2014/26-8-2014 tB]
– Hendricus (Hendrik) Massop:
22-5-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-5-1854 No 51 / Heden den twee en twintigsten der maand Mei 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 / Wilm Wytenhorst van beroep Koopman oud Zeven en Zeventig
jaren, / en Wilhelmus Smits van beroep Winkelier oud acht en dertig jaren, beide in deze Gemeente
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woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zondag den een en twintigsten der maand Mei
achttien honderd vier en vijftig, des middags ten vijf uren, in het huis No. 544a in Ysselhunten,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes Jaren is overleden Lambertus Massop zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Hendrik Massop, daglooner,
en Aaltje van Dommelen, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze
Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Massop:
3-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-6-1879 No. 62 / Heden den Derden der
maand Juny achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Antonius Willemsen van beroep Landbouwer oud negen en Veertig jaren, en
Hendrikus Massop van beroep Arbeider oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Een en dertigsten der maand Mei achttien
honderd negen en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk D N o. 261 in Etten binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven Jaren en Zeven maanden Theodorus
Martinus Koster, Zonder beroep, geboren in de gemeente Ambt Doetinchem en woonachtig geweest
in deze gemeente, Zoon van Gerhardus Hendrikus Köster en van [nogmaals:] en van Johanna
Hendrika Geerlings, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente / En hebben wij hiervan
deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / A Willemsen / H Massop /
VDLaar. // [cc 5-4-2001/21-7-2002 tB]
– Hendricus (Henricus) Masop:
27-10-1881: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 188]: [geb./ged.] 27/27-101881: Bernadina Henrica / Parentes: Joannes Wilhelmus Boeland et Elisabeth Hulsbrink (Groot
Azewijn) / Patrini: Henricus Masop (Silvolde) et Barnadina Hulsbrink (Gendringen). // [cc 19821999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Massop:
16-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-11-1904 No. 240 / Heden den zestienden
November negentien honderd-vier, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrikus Massop oud vierendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Elisabeth Theodora Housen, zonder beroep op den vijftienden November dezes jaars, des morgens ten drie ure, ten huize van hem aangever te Etten nummer vierenzeventig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Elisabeth Antonia / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Thomas Hermanus Evers, oud negenenveertig jaren, van beroep Ambtenaar
ter Secretarie en Johan Luimes oud drieendertig jaren, van beroep arbeider beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Massep:
3-5-1772: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 5: Den 3 May [1772] gebooren / den 6 dito gedoopt / Aeltjen / Ouders Harmen Massep en Gerretjen Cappels. // [cc 27-92002/26-11-2007 tB]
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– Hermanus (Harmen) Massep:
7-2-1774: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 15: Anno 1774. / Den 7
February gebooren / den 13 dito gedoopt / Geertruijd / Ouders Harmen Massep en Gerretjen
Kappels // [cc 27-9-2002/26-11-2007 tB]
– Hermanus (Harmen) Massep:
1-10-1775: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 28: Den 1 October [1775]
gebooren / dito gedoopt / Hendrik / Ouders Harmen Massep en Gerretjen Kappels // [cc 27-92002/25-11-2007 tB]
– Hermanus (Harmen) Massep:
7-6-1777: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 44: Den 7 Junij [1777] gebooren / den 8 dito gedoopt / Gerretjen / Ouders Harmen Massep & Gerritjen Cappel. // [cc 27-92002/24-11-2007 tB]
– Hermanus (Harmen) Massep:
23-4-1779: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 62: Den 23 April [1779]
gebooren / den 25 dito gedoopt / Jacobus / Ouders Harmen Massep. & Gerretjen Cappel. // [cc 279-2002/23-11-2007 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jacobus (Jacobus) Massep:
23-4-1779: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 62: Den 23 April [1779]
gebooren / den 25 dito gedoopt / Jacobus / Ouders Harmen Massep. & Gerretjen Cappel. // [cc 279-2002/23-11-2007 tB]
– Johanna (Jannetje) Massop:
20-11-1777: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij weergegeven]: Jannetje
Massop / woonplaats: Vianen / overleden op 20-11-1777
– Johanna (Joanna) Massop:
23-10-1818: 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 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 550): 23. Oct: [1818.] / Baptizata est Dorothea / f: leg: Gerardi Bussing, et Joannae Massop Conj: / Susc: Gerardus Bussing, et Helena Ter horst. // [cc 31-8-2007/8-4-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Massop:
24-10-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 24-10-1818 No 38 / Heden den vier en twintigsten der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voordemiddags om elf uren is voor
ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Gerret Willem Bussink, Akkerman oud
een en dertig jaren, woonachtig te Megchelen dewelke ons verklaarde, dat Johanna Massop oud
vyf en twintig jaren, Zyne huisvrouw op Donderdag den twee en twintigsten der maand October des
morgens ten tien uren ten huize van hem comparant in de Gemeente Netterden is bevallen van een
kind van het vrouwelyk geslacht waaraan de voornaam is gegeven van Theodora / waarvan deze
acte is opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van
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Gradus Boktink, timmerman, oud zeven en vyftig jaren en van Berend ter Voert, Kleermaker oud
vyf en veertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant en de eerste getuige nadat Berend ter Voert, daartoe aangezocht
verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Massop:
30-3-1820: 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. 634): 30. Martii [1820] / Baptizata est
Henrica / f: leg: Gerardi Wilhelmi Bussing, et Joannae Massop. Conj: / Susc: Willem Massop, et
Gertrud Bussing. // [cc 14-9-2007/20-3-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Massop:
1-4-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 1-4-1820 No. 19 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den eersten der maand April des voormiddags ten tien 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 Gerrit Willem Bussink dagloner oud drie
en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna Massop oud dertig
jaren Zijne huisvrouw op Donderdag den dertigsten der maand Maart des morgens ten vier uren, ten
huize van hem Comparant te Megchelen in dit Ambt is bevallen van een kind van het vrouwelijk
geslacht, waaraan de voornaam van Hendrina is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide
daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Grades Bokting Timmerman oud acht en vijftig jaren en van Hendrik Duenk Landbouwer oud acht en twintig jaren woonachtig te Megchelen in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met
den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Massep:
6-2-1822: 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. 746): [1822.] / 6 Febr: / Bp~tus
Joannes Wilhelmus / F: L: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massep Par: / Joannes Henricus
Bussink et Bernardini (!) Massop Susc: // [cc 25-10-2007/22-2-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Massop:
28-9-1822: 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. 789): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»]
28 Sept: / Aleida / F:l: Arnoldi Venhorst et Bendinae Massop Par: / Hendrik Venhorst et Joanna
Massop Susc: // [cc 25-10-2007/11-2-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Massop:
11-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 874): [sub «1823 baptizati
sunt»] 11 Dec: / Joanna / F:l: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massop Par: / Gerrit Massop et
Joanna Bussink Susc: // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Massop:
19-11-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-11-1825 No 84 / Heden den Negentienden der maand November 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 Gerrit Willem Bussink
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dagloner oud Veertig jaren, en Jan Hendrik Klomp winkelier oud vier en twintig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Achttienden der maand
November achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten tien uren, in het huis No. 258 in Megchelen binnen dit Schoutambt, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een Kind van
het mannelijk geslagt Johanna Massop, oud Zeven en dertig Jaren huisvrouw van den eerst genoemden Comparant, welk kind aan ons ambtenaar van den burgerlijken Stand voornoemd levenloos is vertoond / 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 // G W Bussink / J
H Klomp / De Haes. // [cc (webfoto) 24-2-2011/11-4-2012 tB]
– Johanna (Johanna) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2183), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 325:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 258
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Massop
– Geboortedatum: den 16 maart 1788
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 & 7 vertrokken naar Sub No 368 // [cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Massop:
31-5-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 31-5-1849 No 55: Heden den Een en dertigsten der
maand Mei 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 Gradus Brinks oud vier en vijftig jaren, Kuiper en Jacobus Jolink oud twee en vijftig
jaren, Kuiper beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Dertigsten der maand Mei des jaars achttien honderd negen en veertig, des morgens ten tien uren, in
den Sinderhoek in het huis No 496 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee en Zestig
Jaren is overleden Johanna Massop, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest binnen deze
Gemeente, Echtgenoote van Garrit Willem Bussink Dagloner Onder Varsseveld, en Dochter van
Wijlen de Ehelieden Willem Massop en Helena ter Horst. / 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. // G Brinks / J Jolink / J:V:D:Zande // [cc (webfoto)
19-9-2010/21-6-2012 tB]
– Johannes (Jan) Massop:
2-12-1816: Geboortenregister gemeente Angerlo, 2-12-1816 No 34. / Heden den tweeden der maand
December een duizend achthonderd zestien, des voormiddags om tien uren, is voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen Engelbard Bronkhorst van beroep dagloner oud Zesëndertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke zijne huisvrouw Hendriena Rooding oud tweeëndertig jaren, op Zaturdag den dertigsten der maand November, des morgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrik / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Massop, Landbouwer, oud Eenenvyftig jaren, en van
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Arnoldus Bronkhorst, dagloner oud Zevenendertig 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, hebbende den Comparant en getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Massop:
13-9-1817: Geboortenregister gemeente Angerlo, 13-9-1817 No 25. / Heden den dertienden der
maand September een duizend achthonderd zeventien, des voormiddags om tien uren, is voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen Jacobus Mielekamp, van beroep Stoelematter oud vierendertig jaren,
woonachtig in [deze>] de Gemeente, [hier tussengevoegd: Van Beest] dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Willemiena Alebart oud dertig
jaren, op vrijdag den twaalfden der maand September, des namiddags ten een uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Pieter / waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Massop, Landbouwer, oud tweeënvijftig
jaren, en van Berend Baars, dagloner oud Zesenzestig 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 benevens den Comparant; hebbende de bovengenoemde getuigen verklaard niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Massop:
1-8-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 1-8-1823 No 26. / Heden den Eersten der maand
Augustus een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Jan Massop oud acht envyftig jaren, van beroep Landbouwer en
Engelbart Berendsen oud Zeven entwintig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Een Endertigsten der maand July des jaars
achttien honderd drie en twintig, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 30 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zeven envyftig Jaren en negen maanden is overleden Catharina
Rensing, geboren en woonachtig in deze Gemeente Zonder beroep, Huisvrouw van den eersten
Comparant, Dochter van Derk Rensing en Joanna Van Wiel beiden alhier overleden. / 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
terwyl de bovengenoemde Comparanten verklaard hebben niet te Kunnen Schryven. / J Jansen // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Massop:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 172), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 30
– Aantal gezinsleden: 18 [dit is nr. 2]
– Naam: Jan Massop
– Geboortejaar: –
– Beroep: Landbouwer
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood:] gehuwd // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
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– Johannes (Johannes) Massop:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 173), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 30
– Aantal gezinsleden: 18 [dit is nr. 3]
– Naam: Johannes Massop
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood:] gehuwd // [cc 16-1-2004/27-3-2004 tB]
– Johannes (Jan) Massep (?):
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1685), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 69
– Aantal gezinsleden: 6 + 6 [dit is nr. 9]
– Naam: Jan [Massep>] Berends
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/7-5-2004 tB]
– Johannes (Jan) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1687), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 69
– Aantal gezinsleden: 6 + 6 [dit is nr. 11]
– Naam: Jan Massep
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 5 Zielen // [cc 12-3-2004/7-5-2004 tB]
– Johannes (Johannes) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1845), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 7]
– Naam: Johannes Massep
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– Johannes (Johannes) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1848), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 10]
– Naam: [met potlood: Johannes Massep, met inkt veranderd in:] Maria Massep
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
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– Johannes (Jan) Massep:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1849), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 11]
– Naam: Jan [Massep]
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood:] 11 [Zielen] // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Massop:
7-12-1817: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 7-12-1817 No. 50. / Op heden den Zeevenden
der maand December agttien honderd en Zeeventien des Nademiddags ten Twee uren, compareerden voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaar, Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Matthijs Podowskij van Beroep Verwer,
Zwaager van den hiernaa genoemden overleedenen oud Twee en Zestig Jaren, in de Didamsche
Straat in de stad Zevenaar / en Jan Hendrik Massop, van Beroep Schoenmaker oud Vijf en Vijftig
Jaren, in de St Jansch Straat hier in de Stad Zevena~r wonende Buurman van den hiernaa
genoemden overleedenen / welke Ons hebben verklaard, dat op gisteren den Zesden dezer maand
December, S’avonds ten Tien Uuren, Johannes van Elborg, Zoon van de Overleedene, wijlen Evert
van Elborg en Johanna Eekholt, Zwaager van den boven eerstgenoemden Matthijs Podowskij
gebooren zijnde en gewoond hebbende alhier binnen Zevenaar in den ouderdom van vijf en Zestig
Jaaren, binnen Zevenaar in het zoo genoemde Loh Gasthuis No 24 is overleden. / Waar van wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door bijde Getuijge, benevens ons, is geteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– Lambertus (Lambertus) Massop:
22-5-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-5-1854 No 51 / Heden den twee en
twintigsten der maand Mei 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 / Wilm Wytenhorst van beroep Koopman oud Zeven en Zeventig
jaren, / en Wilhelmus Smits van beroep Winkelier oud acht en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zondag den een en twintigsten der maand Mei
achttien honderd vier en vijftig, des middags ten vijf uren, in het huis No. 544a in Ysselhunten,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes Jaren is overleden Lambertus Massop zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Hendrik Massop, daglooner,
en Aaltje van Dommelen, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze
Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Massep:
10-10-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 10-10-1827 No 26. / Heden den tienden der
maand October één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Derk Massep oud Vyfen Zestig jaren, van beroep
Landbouwer – en Roelof Jansen oud Zevenentwintig jaren, van beroep Landbouwer beide in deze
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Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden der maand October des
jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten tien uren, in het huis No. 24. binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ruim twee en Zeventig Jaren is overleden Maria Massep, Zonder
bepaald beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, ongehuwd, Dochter van Gerret Massep
en Aalberdina Heyting beiden alhier overleden, en Zuster van den eersten Comparant. / 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 benevens de Comparanten. / D Massep / R: Jansen / J Jansen // [cc 22-3-2002/18-9-2002 tB]
– Maria (Maria) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 89), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 24
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 2]
– Naam: Maria Massep
– Geboortejaar: 1755
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): overleden // [cc 16-1-2004/25-3-2004 tB]
– Maria (Maria) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1848), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 10]
– Naam: [met potlood: Johannes Massep, met inkt veranderd in:] Maria Massep
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– Stephanus (Steven) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2206), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 327:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 260
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 9)
– Naam: Steven Massop
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 6. vert Mei 1827 naar Sub No 283 / 5. Jan Nieuwenhuis gehuwd //
[cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]
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– Stephanus (Steven) Massop:
30-8-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-8-1830 No 74. / Heden den Dertigsten der
maand Augustus een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard Boeveldt, fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Steven Massop, Kuiper oud Dertig jaren, en Martinus
Meijman, kleermaker oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op Zondag den negen en twintigsten der maand Augustus een duizend acht
honderd dertig, des avonds ten acht uren, in het huis No. [niet ingevuld] in Megchelen binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar tien maanden is overleden. Johannes Snelting, Zonder
beroep geboren en woonachtig in deze gemeente, Zoon van de Ehelieden Adolf Snelting en
Hendrina Hond beide Landbouwers in deze gemeente woonachtig. / En ons van de waarheid dezer
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Massop:
27-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-1-1831 No 13 / Heden den Zevenentwintigsten der maand January één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren,
zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Steven Massop, Kuiper
oud Eenendertig jaren, en Hendrik Brouwer Smit oud Eenendertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenentwintigsten der maand
January een duizend acht honderd een en dertig, des Voormiddags ten Tien uren, in het huis No.
236. in Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen en Zestig Jaren is overleden
Sander Migchelbrink Dagloner geboren te Anholt in het Koninkrijk pruissen en Woonachtig
geweest in deze gemeente Eheman van Helena Veltkamp, en Zoon van Wylen de Ehelieden
Hendricus Migchelbrink en Christina Lensing / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Massop:
± 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 401.
Steven Massop // [cc 16-6-2001/4-3-2004 tB]
– Stephanus (Steven) Massop:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 84:
Een stuk Bouwland in Meggelen aan den veldweg van Meggelen naar de Landeweer, en tusschen
de grondstukken van Theodorus Snelting, J. Kuiper, en Jw. Marcus gelegen, «de Dries» genaamd,
bekend bij het kadaster sectie E, no. 340 voor 39 roeden en 60 ellen.
[Kooper:] Steven Massop Kuiper te Meggelen // [cc 27-2-2007/28-6-2007 tB]
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– Stephanus (Steven) Massop:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 106:
Een onder Meggelen gelegene Weide, «het Slag» genaamd, schietende van de Pruisische grenzen
tot aan de hooge straat, en belendende eener zijds aan het eigendom van den Heer van Wijk, en
anderen zijds aan dat van Bernardus Termaat, bekend bij het kadaster sectie E,
No. 90, weiland, voor 4 bund., 87 roed., 50 ell.
[No.] 91, dito [,,] 04 [roed.,] 10 [ell.]
[No.] 92, houtgewas [,,] 02 [roed.,] 90 [ell.]
[No.] 93, bouwland [voor] 1 [,,] 04 [roed.,] 20 [ell.]
dus te zamen voor 5 bund., 98 roed., 70 ell.
[Koopers:] Jan Vogel, Steven Massop en Gradus Daniels alle te Meggelen // [cc 27-2-2007/7-72007 tB]
– Stephanus (Steven) Massop:
17-9-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-9-1845 No 118. // Heden den Zeventienden
der maand September achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Bockting van beroep timmerman oud negenendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Hendrina Visser, Zyne huisvrouw op
dingsdag den zestienden der maand September achttien honderd vijf en veertig, des middags ten
twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No 240, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerhard. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Petrus Weghorst
van beroep Kleermaker oud vyfenveertig jaren, en Steven Massop van beroep Kuiper oud vyfenveertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den comparant
en de getuigen. // J Bockting / P. Weghorst / J Massop / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 67/288) 97-2014/2-8-2014 tB]
– Stephanus (Steven) Massop:
22-12-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-12-1845 No 157. // Heden den twee en
twintigsten der maand December 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 Garrit Hendrik Ruesink, van beroep Linnenwever oud vijf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Aleida Klotz, Zyne huisvrouw, op Zondag den een en twintigsten der maand December achttien honderd vijf en veertig, des
morgens ten negen uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No 259, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van
Frederik. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Steven
Massop, van beroep Kuiper, oud vijf en veertig jaren, en Johannes Breukkelder, van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen. // G H Ruesink / S Massop / J Breukkelder / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 77/288) 10-7-2014/19-7-2014 tB]
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– Theodorus (Dirck) Massop:
19-8-1782: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij weergegeven]: Dirck Massop /
woonplaats: Vianen / overleden op 19-8-1782 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massop:
5-12-1816: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 5-12-1816 No 18. / Heden den vyfden der maand
December eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen / Jan Gerbrands oud vyfënvyftig jaren, van beroep Landbouwer – en Derk
Massop oud vyfenvijftig jaren mede Landbouwer van beroep / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand December des jaars 1816 des avonds
[#middags] ten Elf uren, in het huis No. 92. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Eenënzestig jaren is overleden Hendrik Gerbrands, van beroep Landbouwer, Echtgenoot van Fyken Heyting,
en broeder van den eersten Comparant / 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, benevens de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massop:
1-3-1817: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 1-3-1817 No 8. / Heden den Eersten der maand
Maart eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen / Jan Jansen oud vierenvijftig jaren, van beroep Landbouwer – en Derk
Massop oud Zesënvyftig jaren mede Landbouwer van beroep / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtëntwintigsten der maand februarij des jaars
1817, des avonds ten tien uren, in het huis No. 70. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Eenënzeventig jaren is overleden Arend Heijting, van beroep Landbouwer, weduwnaar van
Geertruid Teerink / 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, benevens de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
12-1-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 12-1-1821 No 2. / Heden den twaalfden der
maand January een duizend achthonderd één en twintig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen / Jacobus Willemsen oud tweeëndertig jaren, van beroep Landbouwer – en Derk Massep oud Zesënvijftig jaren, mede Landbouwer van beroep / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den elfden der maand Januarij des
jaars achttien honderd één en twintig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 98 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden Hendrika Zwaving, geboren te warnsveld, en woonachtig in deze Gemeente, van beroep Landbouwster, weduwe van wylen Christiaan
Willemsen, en Dochter van Willem Zwaving en Jacoba Amelia Zwaving beiden te Warnsveld overleden. / 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 benevens de Comparanten. / J. Willemsen / D Massep / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Massep:
14-1-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 14-1-1822 No 4. / Heden den veertienden der
maand January een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Derk Heyting, van beroep Landbouwer oud vierendertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Dochter welke zijne huisvrouw Geertruid Pauls oud achtentwintig jaren, op Zaturdag den twaalfden
der maand Januarij, des avonds ten zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaamen te willen geven van Maria Davelina / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Jansen van beroep Landbouwer, oud Zestig jaren, en van
Derk Massep mede Landbouwer van beroep oud Zestig 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 overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
22-3-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 22-3-1822 No 4. / Heden den tweeëntwintigsten
der maand Maart een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Heyting oud vierëndertig jaren, van beroep
Landbouwer – en Derk Massep oud Zestig jaren, mede Landbouwer Van beroep / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eénentwintigsten der maand
maart des jaars achttien honderd twee en twintig, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 101 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee maanden en Zeven dagen is overleden Maria Davelina Heyting, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Dochtertje van den eersten Comparant en
des zelfs Huisvrouw Geertruid Pauls. / 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 benevens de Comparanten / D Heyting / D
Massep / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
28-5-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 28-5-1822 No 16 / Heden den achtentwintigsten
der maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Harmen Bruil van beroep Landbouwer oud vierentwintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Dochter welke zijne huisvrouw Janna Jansen oud tweeëntwintig jaren, op Zondag den Zesentwintigsten der maand Mei, des namiddags ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jantje / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer, oud Zestig jaren, en van Derk
Heiting van beroep Landbouwer oud vierendertig 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 overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Massep:
4-7-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 4-7-1822 No 19. / Heden den Vierden der maand
Julij een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons Jurjen
Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo, Provincie
Gelderland, verschenen Berend Heyting van beroep Landbouwer oud acht en zeventig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Dochter welke zijne [#huisvrouw] Dochter Hendriena Heyting oud dertig jaren, op Woensdag den
derden der maand Julij, des morgens ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Eesje / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Gerrit Volkers van beroep Landbouwer, oud Zevenenveertig jaren, en van
Derk Massep van beroep Landbouwer oud Zestig 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 overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
2-8-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 2-8-1822 No 9. / Heden den tweeden der maand
Augustus een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen / Roelof Jansen oud twee ën twintig jaren, van beroep
Landbouwer – en Derk Massep, oud Zestig jaren, mede Landbouwer Van beroep / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den éérsten der maand Augustus des
jaars achttien honderd twee en twintig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 26 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negenënvyftig Jaren en Zes maanden is overleden Jan Jansen geboren
en woonachtig in deze Gemeente, van beroep Landbouwer, Echtgenoot van Janna Teerink, Zoon
van Paul Jansen, alhier woonachtig en van Janna Grotenhuis overleden; en vader van den eersten
Comparant. / 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 benevens de Comparanten. / R: Jansen. / D Massep / J Jansen // [cc 19821999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
25-1-1823: Geboortenregister gemeente Angerlo, 25-1-1823 No 7. / Heden den vyfentwintigsten der
maand January een duizend acht honderd drie en twintig, des vordemiddags om elf uren, is voor ons
Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Derk Heyting van beroep Landbouwer oud vyfendertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke zijne huisvrouw Geertruid Pauls oud negenentwintig jaren, op Vrijdag den
vierentwintigsten der maand Januarij, des namiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Derk Wander / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer, oud eenenzestig jaren, en van Roelef Jansen, mede Landbouwer van beroep oud drie entwintig 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 overgeschreven en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Massep:
30-4-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 30-4-1824 No 15 / Heden den dertigsten der
maand April een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons
Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Derk Heyting van beroep Landbouwer oud Zesendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon
welke zijne huisvrouw Geertruid Pauls oud dertig jaren, op Donderdag den negen en twintigsten der
maand April, des morgens ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft
de voornaam te willen geven van Evert. / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer, oud twee en Zestig jaren, en van Roelof Jansen
mede Landbouwer van beroep oud vierentwintig 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 overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
23-8-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 23-8-1824 No 33 / Heden den drie en Twintigsten
der maand Augustus een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Bruil van beroep arbeider oud Zeven en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter welke zijne huisvrouw Janna Jansen oud vyf en twintig jaren, op Zondag den twee en
twintigsten der maand Augustus, des avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendriena / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer, oud achtenvyftig
jaren, en van Jan van Amerongen van beroep arbeider oud Een en Veertig 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 overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
9-1-1826: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 9-1-1826 No 1. / Heden den negenden January (!)
[voorgedrukt:] der maand [niet ingevuld] één duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Derk Heyting oud achtendertig
jaren, van beroep Landbouwer – en Derk Massep oud Vyfen Zestig jaren, mede Landbouwer van
beroep beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden
der maand January des jaars achttien honderd zes en twintig, des namiddags ten vier uren, in het
huis No. 101 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Eén Jaar en acht maanden is overleden
Evert Heyting, geboren en woonachtig in deze Gemeente Zonder beroep, Zoontje van den eersten
Comparant, en des Zelfs Huisvrouw Geertruid Pauls. / 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 benevens de Comparanten. / Derk Heyting / D Massep / J Jansen // [cc 1-6-2001/3-8-2002 tB]
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– Theodorus (Derk) Massep:
26-12-1826: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-12-1826 No 32. / Heden den Zes entwintigsten der maand December één duizend acht honderd zes en twintig, des nademiddags om vier uren,
zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Derk Heijting oud acht en dertig jaren, van beroep
Landbouwer – en Derk Massep oud Vyf en Zestig jaren, mede Landbouwer van beroep beide in
deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vierentwintigsten der
maand December des jaars achttien honderd zes en twintig, des avonds ten elf uren, in het huis No.
101 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar en twee maanden is overleden David
Hendrik Heyting, Zonder beroep geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zoontje van den
eersten Comparant en deszelfs Huisvrouw Geertruid Pauls / 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 benevens de
Comparanten / D: Heyting / D Massep / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
10-10-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 10-10-1827 No 26. / Heden den tienden der
maand October één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Derk Massep oud Vyfen Zestig jaren, van beroep Landbouwer – en Roelof Jansen oud Zevenentwintig jaren, van beroep Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden der maand October des
jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten tien uren, in het huis No. 24. binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ruim twee en Zeventig Jaren is overleden Maria Massep, Zonder
bepaald beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, ongehuwd, Dochter van Gerret Massep
en Aalberdina Heyting beiden alhier overleden, en Zuster van den eersten Comparant. / 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 benevens de Comparanten. / D Massep / R: Jansen / J Jansen // [cc 22-3-2002/18-9-2002 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
5-1-1833: Huwelijksregister gemeente Angerlo, 5-1-1833 No 1 / Heden den vyfden der maand
January achttien honderd drie en dertig, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, ter onze gewone
plaats, in het openbaar, ten einde zich in den huwelijken staat te doen bevestigen, verschenen Jan
Willem Aaldering Jongman oud ruim Een en twintig Jaren, van beroep arbeider geboren en
woonachtig binnen deze Gemeente, Meerderjarige Zoon van Willem Aaldering van beroep bakker
woonachtig binnen deze Gemeente, en van wylen deszelfs overledene Huisvrouw Hendrika
Veldkamp, ter Eenre. / En Wilhelmina de Honsinger, Jonge Dochter oud Drieendertig Jaren,
geboren te Bielefeld in het Pruissische en woonachtig binnen deze Gemeente van beroep
dienstmaagd, Meerderjarige Dochter van wylen Wilhelm de Honsinger overleden en van wylen
deszelfs in de Gemeente Didam overledene Huisvrouw Gerritje Hengeveld, ter andere Zyde, /
dewelke in tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer oud twee en Zeventig
Jaren, Gerret Gerretsen van beroep Bode oud achtenveertig Jaren, Pouwel Jansen van beroep
Landbouwer oud achtentwintig Jaren, en Hermanus Bos van beroep kleermaker oud twee en twintig
Jaren allen binnen deze Gemeente woonachtig en in geen graad van bloedverwantschap tot de
Comparanten staande door hun als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons verzocht hebben,
het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige
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verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun alle de
bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1o. De acte van geboorte van de
Bruidegom. / 2o. De acte van geboorte van de Bruid. / 3o. De acte van overlijden van de Moeder van
den Bruidegom. / 4o. De acte van bekendheid wegens het overlyden der vader van de Bruid / 5 o. De
acte van overlyden der moeder van de Bruid / No 6. De acte van overlyden van de Grootvader van
de Bruid van Moeders Zyde. / No 7. De acte van overlyden van de Grootmoeder der Bruid van Moeders Zyde. / De acten van huwelijksafkondigingen op Zondag den drie en twintigsten december en
op Zondag den dertigsten december achttien honderd [#drie] [^twee] en dertig, op den bij de wet
bepaalden tijd en plaats binnen deze Gemeente onverhinderd geschiedt. / Het certificaat van den
Heer Gouverneur dezer provincie, houdende, dat de bruidegom aan de loting der Nationale Militie
heeft voldaan. / Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, over de wederkeerige
regten en pligten den (!) echtgenooten. / Wijders gehoord de verklaring van Comparanten en getuigen, houdende dat de grootouders van den Bruidegom van Vaders Zyde Zyn overleden, Zonder
nogthans te weeten de plaats waar en de tyd wanneer dezelve overleden Zyn: – alsmede dat de in
het sub no 7 vermelde attest werkelyk is geweest de Grootmoeder der Bruid van moeders zyde; –
eindelyk gehoord de mondelyke toestemming tot dit Huwelyk van Willem Aaldering oud
vierenvyftig Jaren van beroep bakker vader van den Bruidegom alhier tegenwoordig / Waarna wij
aan Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der getuigen en partijen hebben afgevraagd, of zij
elkander tot man en vrouw verlangden te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend
antwoord is gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam
der wet verklaard, dat Jan Willem Aaldering en Wilhelmina de Honsinger door het huwelijk zijn
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens
den Comparant, deszelfs vader en de hiervoren genoemde getuigen, hebbende de Bruid verklaard
niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 88), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 24
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 1]
– Naam: Derk Massep
– Geboortejaar: 1761
– Beroep: Landbouwer
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 16-1-2004/25-3-2004 tB]
– Theodorus (Derk) Massep:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1846), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 86
– Aantal gezinsleden: 14 [dit is nr. 8]
– Naam: Derk Massep
– Geboortejaar: 1827
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Massup:
6-8-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 6-8-1884 No 29 / Heden den zesden Augustus des
jaars een duizend acht honderd vier-en-tachtig, zijn voor ons Jan Barmentloo, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Frederik Hartjes, behuwdzoon van na te melden overledene, oud veertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente, en Theodorus Massup, oud zesenvijftig jaren, van beroep Schipper, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den vijfden Augustus dezes jaars des namiddags ten
zeven ure, in deze Gemeente is overleden Johanna Baars, oud eenenzeventig jaren, zonder beroep,
geboren en wonende in deze gemeente, dochter van Teunis Baars, en van Anna Pennings, beide in
leven arbeiders en laatst wonende in deze gemeente en weduwe van Hendrikus Drost, / van welke
verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven,
na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door den tweeden comparant, hebbende
de eerste comparant verklaard de Kunst van schrijven niet te verstaan. / P Mas Sap / J. Barmentloo.
// [cc 6-9-2002/14-6-2006 tB]
– Theodorus Hermanus (Theodorus Hermanus) Massop:
28-9-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-9-1935 No. 75 / Heden den acht en twintigsten September negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gendringen: Oldenhave, Jan oud zes en twintig jaren, klompenmaker
wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op zeven en
twintig September dezes jaars, des namiddags te half elf uur, in deze gemeente is overleden: de
Reus, Bendina Gerharda zonder beroep oud dertig jaren, geboren te Stad Doetinchem wonende te
Gendringen, echtgenoote van Massop, Theodorus Hermanus, dochter van de Reus, Bernardus,
fabrieksarbeider en van Kelderman, Bendina, zonder beroep, beiden wonende te Doetinchem /
Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Hermanus (Theodorus Hermanus) Massop:
30-12-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-12-1935 No. 105 / Heden den dertigsten
December negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken
stand der gemeente Gendringen: Massop, Theodorus Hermanus oud negen en twintig jaren,
fabrieksarbeider wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt,
dat op negen en twintig December dezes jaars, des voormiddags te zeven uur, in deze gemeente is
overleden: Massop, Bernardina Greta Johanna oud vijf maanden, geboren te Gendringen wonende
te Gendringen, dochter van Massop, Theodorus Hermanus, voornoemd en van, de Reus, Bendina
Gerharda overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes Wilhelmus (Theodorus Joannes Wilhelmus) Massop:
21-9-1968: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1165]: [geb./ged.] 25/25-31944: Maria Francisca Josephina / Parentes: Hendrikus Jos. Straub et Paula Berndina Drost (Azewijn) / Patrini: Josephus Straub (Azewijn) et Francisca Drost / Observ.: Confirmata 19-9-1955 /
Matrimonium contraxit cum Theodoro Joanne Wilhelmo Massop in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 21 Sept. 1968. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.

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

J.H.G. te Boekhorst – MASSOP (nr. 215-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 30

– Wilhelmina (Wilhelmina) Massop:
9-11-1818: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 9-11-1818 No. 67 / Op heden den negenden
November agttien honderd en achtien des voormiddags ten tien uren, compareerde voor Ons Lodewijk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Jacobus Angeneind daghuurder wonende op het Griet onder Oud Zevenaar gemeente Zevenaar oud veertig Jaren, schoonzoon van den Overledene / en Harmen Roding bouwman oud vijftig
Jaren, buurman van de Overledene wonende onder Oud Zevenaar / welke Ons hebben verklaard, dat
eergisteren den zevenden November dezes Jaars, des nademiddags om vier uren, Wilhelmina Massop weduwe van wijlen Hendrik Naberman, in leven dagloonster geboren te Zevenaar en gewoond
hebbende op het Griet onder Oud Zevenaar onder No 167 in den ouderdom van negen en zeventig
Jaar ten gemelden huize is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Harmen Roding en ons is geteekend daar Jacobus Angeneind verklaard heeft niet te
Kunnen Schrijven. / haarmen roeding / Frowein // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Massop:
2-10-1821: 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. 708): [1821.] / 2. Oct: / Baptizatus est
Wilhelmus / f: leg: Bernardi Massop, et Wesselinae Te Kaat Conj: / Susc: Joannes Te Kaat, et Willemina Massop. // [cc 14-9-2007/29-2-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Massop:
29-10-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 29-10-1818 No. 11. / Heden den Negenentwintigste der maand October 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 Arnoldus Venhorst oud een en dertig
jaren, landbouwer geboren en woonachtig in het ambt Netterden; meerderjarige zoon van Andreas
Venhorst en Aleydis Busveldt dagloners in dit Schoutambt woonachtig, dewelke hier tegenwoordig,
hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelyk verlenen, ten eenere; – en Bernardina Massop oud drie en twintig Jaren, Dienstmeid, geboren en woonachtig in het ambt Wisch meerderjarige
dochter van Willem Massop, Koopman en van diens Ehevrouw Hilleken ter Horst, mede in het
ambt Wisch domicilierende, hier tegenwoordig en hunne toestemming, tot de voltrekking van dit
huwelyk verleenende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Steven Engelbertus
Knaven, oud vier en vyftig jaren, herbergier, Willem Romp, oud vier en twintig jaren, kuiper, en
Jan Lot, verwer oud Zeven en twintig jaren, wonende te Gendringen, en Coenraad Scholten, oud
vyf en dertig jaren, koopman, wonende te 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. Een certificaat afgegeven door den Schout van Wisch, ten blyke, dat
gelyke afkondigingen in desselfs ambt hebben plaats gehad, zonder dat er oppositien ingekomen
zyn. / 3. het Doopattest van den Bruidigom. / 4. Een attest afgegeven door den Gouverneur der
provincie Gelderland, constaterende, dat den bruidegom, aan zijne verplichtingen tot de Nationale
militie heeft voldaan. / 5. het Doopattest der bruid. / 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 Arnoldus Venhorst en Bernardina
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Massop 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 der bruids vader en de getuigen, nadat de partyen, en de ouders des bruidegoms,
benevens de moeder der bruid, daartoe aangezocht, verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Massop:
30-3-1820: 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. 634): 30. Martii [1820] / Baptizata est
Henrica / f: leg: Gerardi Wilhelmi Bussing, et Joannae Massop. Conj: / Susc: Willem Massop, et
Gertrud Bussing. // [cc 14-9-2007/20-3-2008 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Massop:
5-2-1821: 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. 653): [1821.] / 5. Febr~ / Baptizata
est Wilhelmina / f: leg: Arnoldi Venhorst, et Berndinae Massop Conj: / Susc: Wilhelmus Massop,
et Alijda Boetsveld. // [cc 14-9-2007/10-3-2008 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Massop:
2-10-1821: 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. 708): [1821.] / 2. Oct: / Baptizatus est
Wilhelmus / f: leg: Bernardi Massop, et Wesselinae Te Kaat Conj: / Susc: Joannes Te Kaat, et
Willemina Massop. // [cc 14-9-2007/29-2-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Massop:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4230), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 671:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 495
– Aantal bewoners: 10 (nr. 11 is wel aangeduid, maar niet ingeschreven) (dit is nr. 4)
– Naam: Willem [Massop]
– Geboortedatum: den 3 Octob 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Kuiper / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 tot en met 5 vert naar Sub Wisch. / 6 & 7 overl. / 8 vert. // [cc 14-102004/11-5-2005 tB]
– Wilhelmus (Willem) Massop:
31-5-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 31-5-1849 No 55: Heden den Een en dertigsten der
maand Mei 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 Gradus Brinks oud vier en vijftig jaren, Kuiper en Jacobus Jolink oud twee en vijftig jaren,
Kuiper beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertigsten
der maand Mei des jaars achttien honderd negen en veertig, des morgens ten tien uren, in den
Sinderhoek in het huis No 496 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee en Zestig Jaren is
overleden Johanna Massop, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest binnen deze Gemeente,
Echtgenoote van Garrit Willem Bussink Dagloner Onder Varsseveld, en Dochter van Wijlen de
Ehelieden Willem Massop en Helena ter Horst. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in
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de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten. // G Brinks / J Jolink / J:V:D:Zande // [cc (webfoto) 19-92010/21-6-2012 tB]
– Wilhelmus Ludbertus (Wilhelmus Lubertus) Massop:
23-1-1931: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 23-1-1931 No 3 / Heden den drie en twintigsten Januari negentienhonderd-een-en-dertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Bernadus Wilhelmus Massop, oud vijf en twintig jaren, fabrieksarbeider, geboren te Wisch en wonende
te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Lubertus Massop, oud vier en vijftig jaren, fabrieksarbeider en van Johanna Geertruida Maria Bongers, oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen die alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter eener / en Johanna Christina Peters, oud drie en twintig jaren,
zonder beroep, geboren te Huissen en wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden te
Arnhem, meerderjarige dochter der echtelieden Theodorus Franciscus Peters, oud acht en vijftig
jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde zijne toestemming tot dit huwelijk te geven en van Johanna Roelofs, overleden, ter andere zijde / De afkondiging
tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier en te Arnhem op den tienden Januari dezes jaars /
Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat
zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat
verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn:
Bernardus Wilhelmus Massop en Johanna Christina Peters / Gedaan in tegenwoordigheid van:
Theodorus Josephus Weijkamp, oud twee en veertig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen
en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, oud veertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. / [ondertekening:] B W Massop /
A Peters / W L Massop / J Bongers / Th F Peters / Th.J. Weijkamp / HMJ van Dielen / W.J.A. Span
// [cc 1982-1999 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 26 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)
– Geurink (ook Göring e.d.), editie 214-1 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-2 (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)
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– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– 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)
– Massop (ook Massep e.d.), editie 215-1 (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)
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Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
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)
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Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
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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