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AHA-dossier nr. 216-1:

EIMERS
(ook EEMERS, EIBERS, EIMER, van EIMEREN,
EIMERTS, EYMBERS, EYMERS 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
Eimers (AHA-uitgave 216-1). 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, 27 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Aleida (Aleida) Eymers:
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 1982-1999 tB]
– Antonius (Teunis) Eimers:
5-7-1817: Huwelijksregister gemeente Wageningen, 5-7-1817 No. 11. / Huwelyks-acte van Geurt
Roest en Lijsebeth Willemse / Op heden den Vyfden Julij des jaars agttien honderd en Zeventien
des s’middags ten twaalf uren compareerden voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Geurt
Roest meerderjarig Jongman oud ruim Zes en Twintig Jaren van beroep Arbeider geboren en wonende te Wageningen, Zoon van wylen Dirk Roest in leven Arbeider te Wageningen overleeden en
Gerritje Troost Spinster te Wageningen woonachtig, Bruidegom ter eenre, / en Lijsebeth Willemse
meerderjarige Jongedochter oud byna Zes en Twintig Jaren van beroep Werkster geboren en wonende te Wageningen, dochter van Gerrit Willemse van beroep Arbeider en Maria Gesing
Echtelieden te Wageningen woonachtig Bruid ter anderer Zyde – Zynde Bruidegoms Moeder en
Bruids Ouders alhier tegenwoordig en in dit Huwelyk toestemmende / welke Ons hebben verzogt
om het Huwelijk, het welk zij voornemens zijn onderling aan te gaan, te voltrekken, en gelet dat de
afkondigingen voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats gehad, voor de eerste maal op
Zondag den Twee en Twintigsten Juny dezes jaars des voormiddags ten half twaalf uren / en voor
de tweede maal op Zondag den Negen en Twintigsten Juny daaraanvolgende mede des voormiddags ten half twaalf uren / en de acten daar van behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd,
zonder dat ons eenige oppositie tegen dit huwelijk is aangekondigd, doende regt aan hun verzoek,
na alvorens te hebben doen voorlezen de bijgebragte, en aan deze Acte geannexeerde stukken, als 1o
Zijn Comparants Doop Extract / 2o het dood Extract van des Zelfs Vader / 3o Een Certificaat afgegeven door den Heere Gouverneur dezer Provincie waaruit blykt dat de Comparant aan Zijne verpligting tot de Nationale Militie ten vollen heeft voldaan / 4o Haar Comparantes Doop Extract / 5o
De Acte van der Comparanten opneming in ondertrouw van den Een en Twintigsten Junij dezes
Jaars en / 6o De Acte van Huwelyks afkondiging en de bekendmaking daarvan / En het Zesde
Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd van de Huwelijken, hebben Wij aan
Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten willen nemen, en elk hunner zulks
afzonderlijk met Ja beantwoord hebbende, verklaren Wij ondergeteekende, Burgemeester, in naam
der Wet dat Geurt Roest en Lysebeth Willemse door een wettig Huwelijk aan elkander zijn verbonDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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den. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenswoordigheid van Willem Roest Tuinman oud Een en Dertig Jaren Broeder van de gehuwde Geurt Roest, Gerrit Jansen halve Tabakker
oud Dertig Jaren Aart Randewyk Daghuurder oud Vier en Twintig Jaren en Teunis Eimers, Bakker
oud vyf en Twintig Jaren Getuigen ten dezen verzocht en in deze Gemeente woonachtig waarvan de
drie laatstgenoemde gedeclareerd hebben geene bloed of aanverwanten van voornoemde gehuwde
personen te Zyn / welke dezelve na voorlezing met de Comparant Geurt Roest en ons / als hebbende
de Comparante Lysebeth Willemse na gedane aanmaning verklaard niet te kunnen schryven, geteekend hebben. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Teunis) Eimers:
12-11-1817: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 12-11-1817 No. 67. / Op heden den
Twaalfden November agttien honderd en Zeventien, des voormiddags ten Elf uren, compareerden
voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Twee en Vyftig Jaren, Aanspreker
en Louis Henry Streng oud Acht en Veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur wonende beide te
Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat David Levi Haas van beroep Koopman Echtgenoot
van Sara Abrahams, geboren te Cleef zoon van wylen Levi Haas geboren in Polen en wylen Belene
Gomperts geboren en beide overleden te Cleef op den Twaalfden November dezes Jaars S’nachts
om half Een Uren in den ouderdom van vier en Zeventig Jaren ten huize van Teunis Eimers aan de
markt La A No 239 is overleden. / Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Teunis) Eimers:
7-10-1820: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 7-10-1820 No. 53 / Op heden den Zevende
October des jaars agttien honderd en twintig, des namiddags ten half Een uren, compareerde voor
Ons Carel Anthonij Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat / Jan Eel oud Zes en Zestig Jaren, Cipier / en Teunis Eimers oud Acht en
twintig Jaren, Broodbakker beide wonende te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat
Egidius Gielen geboren te Wageningen, onechte Zoon van Theodora Gielen geboren en woonachtig
te Wageningen; op den Zevende October dezes Jaars des Nachts ten Een Uren in den ouderdom van
byna een half jaar in de Burgstraat dezer stad La A 232 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend / C: A: Marchant. / J: Eel / T Eimers // [cc 1982-1999 tB]
– B...: nog geen gegevens.
– Cornelia (Cornelia) Eymberts:
2-10-1707: RBS 601 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 2-10-1707:] Eymbert / zoon van Jan
Peterse en Cornelia Eymberts / op Out-Reempst // [cc 1982-1999 tB]
– Cornelia (Cornelia) Eymberts:
16-6-1709: RBS 601 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 16-6-1709:] Peter / zoon van Jan Petersen
en Cornelia Eymberts / op Out-Reempst // [cc 1982-1999 tB]
– D...: nog geen gegevens.
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– Elisabeth (Elisabeth) Eimers:
7-4-1817: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 7-4-1817 No. 23 / Op heden den Zevenden
April des Jaars agttien honderd en Zeventien, des namiddags ten Zeven uren, compareerden voor
Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Een en Vyftig Jaren, Aanspreker en
Louis Henry Streng oud Zeven en veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur beide wonende te Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat Elisabeth Eimers geboren te Wageningen dochter van
Peter Eimers en Catharina Teunissen Echtelieden beide onder deze Gemeente geboren en ten natemeldene Sterfhuize woonachtig op den Zevenden April dezes Jaars des morgens ten Elf Uren in den
ouderdom van twee Jaren staande (!) in de Burgstraat dezer Stad La A No 238 is overleden. / Waar
van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend.
// [cc 1982-1999 tB]
– Franciscus (Franciscus) Eijmers:
29-9-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-9-1877 No. 93. / Heden den Negen en
twintigsten der maand September achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Franciscus Eijmers van beroep Kuiper oud Zes en dertig
jaren, en Hendrikus Mathias Smits van beroep Arbeider oud drie en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Acht en twintigsten der
maand September achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Zes uren, in het huis Wijk D
No. 200 in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en tachtig Jaren,
Joannes Theodorus Knuvers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Henrica de Wiel, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de
echtelieden Willem Knuvers en Gerarda ten Haaf. / 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. // F Eymers / H m Snits / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
200/394) 28-9-2013/6-6-2014 tB]
– Geertruida (Geertruid) Eijmers:
18-3-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-3-1839 No. 30. / Heden den achttienden
der maand Maart een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Willem Zellen van beroep Stroodekker oud achtenVeertig jaren, en Bernadus van Groningen van beroep dagloner oud Zes entwintig jaren, beide te Etten in deze Gemeente woonachtig, /
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand Maart des jaars achtien honderd
negen en dertig des namiddags ten Vyf uren, in het huis No. 565 te Etten binnen deze Gemeente,
[#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Geertruid Eijmers, dienstmeid, ongehuwd, oud negen en twintig Jaren, woonachtig in deze Gemeente,
welk Kind levenloos is aangegeven. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in
de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons zijn geteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe
door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. /
[in een fijner handschrift door de burgemeester zelf toegevoegd:] onder goedkeuring van Zes woorden druks, in deze acte doorgehaald. / W Zellen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Gerharda) Eimers:
28-2-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-2-1854 No 15 / Heden den Acht en twintigsten der maand February achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Wenceslaus te Poel
[#Burgemeester en] [de doorhaling van twee woorden goedgekeurd] Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart Derksen van beroep Daglooner oud negen en dertig jaren, / en Hendrik Smits van beroep Daglooner oud
dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Maandag den
Zeven en twintigsten der maand February achttien honderd vier en vijftig, des avonds ten vyf uren,
in het huis No. 544a in Etten, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zeventig Jaren is
overleden Joan Henrich Eltink, zonder beroep, geboren te Suderwick in Pruissen, en woonachtig
geweest in deze Gemeente, weduwenaar eerst van Gerritjen Winters, later van Gerharda Eimers,
en Zoon van wylen de ehelieden Johann Eltink, en Theodora Jansen. / En hebben wij hiervan deze
Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den laatstgenoemden Comparant, hebbende de
eerstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen schryven als zulks niet geleerd
hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Eijmbers:
31-8-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 6: Anno 1796. /
op den 31 Augustus / Coram A. vink [en] Jan Kok / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij Sijmes weduwenaar van Maria Knuselaar, gebore te Heusen en aldaar woonagtig, / en Aaltjen
Jolings weduwe van Gart Eijmbers, gebore onder Wheel en alhier woonagtig / den 4e September
voor de Eerste maal / den 11 September voor de twede maal / den 18 September voor de Derde
maal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 19
September 1796 te S’Heerenbergh getroud volgens attest van H:J: Arntsen Roomsch Priester alhier
/ S’Heerenbergh den 20 September 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Eimers:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 295), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Beinum 39
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 6]
– Naam: Gerret Jan Eimers
– Geboortejaar: 1802
– Beroep: Knegt
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 6-2-2004/28-3-2004 tB]
– Gesina (Gezina) Eemers:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 115 / Naam en voornaam: Straatman Gerrit / Geboortedatum: 6 Mei 1772 / Geboorteplaats: Winterswijk / Woonplaats: Otterlo / Beroep: Kleermaker / Naam en voornaam der ouders: Straatman Gerrit & Gezina Eemers / Getrouwd,
ongetrouwd of weduwnr: getrouwd / Getal der kinderen: 3 / Nummer bij de loting getrokken: – /
Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie
van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend met
de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven staat
met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten worden”. // [cc
20-2-2001/15-10-2001 tB]
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– Hendrica (Hendrikje) Eimerts:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 97 / Naam en voornaam: Lijnsveld Hendrik / Geboortedatum: 21 Dec: 1786 / Geboorteplaats: Elspeet / Woonplaats: Otterlo / Beroep: Daglooner / Naam en voornaam der ouders: Lijnsveld Gerrit & Hendrikje Eimerts. / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: getrouwd / Getal der kinderen: 3 / Nummer bij de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – /
Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten worden”. // [cc 20-2-2001/25-9-2001 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Eimerts:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 98 / Naam en voornaam: Lijnsveld Eimert / Geboortedatum: 22 Febr: 1792 / Geboorteplaats: Ermelo / Woonplaats: Otterlo / Beroep: Schaapherder / Naam en voornaam der ouders: Lijnsveld Gerrit & Hendrikje Eimerts. / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongetr: / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken:
14 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-3[1/2] / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven:
Niets / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen,
eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde
rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten
worden”. // [cc 20-2-2001/25-9-2001 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Eimerts:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 99 / Naam en voornaam: Lijnsveld Lubbert / Geboortedatum: 6 Maart 1795 / Geboorteplaats: Ermelo / Woonplaats: Otterlo / Beroep: BoerenKnegt / Naam en voornaam der ouders: Lijnsveld Gerrit & Hendrikje Eimerts / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongetr: / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken:
37 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-0 / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: Niets
/ Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten worden”. // [cc 20-2-2001/25-9-2001 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Eymbertsen:
26-3-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-3-1819 No. 25 / Op heden den Zes en twintigsten
Maart achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Geurt Oosterwyk van beroep Schoenmaker wonende in de Gemeente Otterlo oud negen en twintig Jaren, en Aalbert Riksen, van beroep Landbouwer oud Zestig Jaren, wonende mede
in de Gemeente Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Gerrit Lynsveld, van beroep beezembinder, Echtgenoot van Hendrikje Eymbertsen, op den vyf en twintigsten dezer maand des avonds
om negen uren ten Zynen huizen Numero /59/ in den ouderdom van twee en zestig Jaren is overDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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leden. / in de Gemeente van Otterlo / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend / hebbende de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Eymeren:
6-5-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 6-5-1822 No 13. / Heden den Zesden 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 Hendrik van Eymeren, van beroep Koren Molenaar oud Zesenveertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Zoon welke zijne huisvrouw Johanna van de Sandt oud negen en dertig jaren, op Zaturdag den
vierden der maand mei, des avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacobus Wilhelmus Brandts van beroep Landbouwer, oud achtentwintig jaren, en van Jan Runneboom van beroep dagloner oud negenenvyftig 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 eerste getuige, hebbende den tweede getuige
verklaard niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Eimeren:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1181), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 22
– Aantal gezinsleden: 11 + 4 [dit is nr. 1]
– Naam: Hendrik van Eimeren
– Geboortejaar: 1776
– Beroep: Molenaar
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
– Hendricus (Hendrikkus) van Eimeren:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1183), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 22
– Aantal gezinsleden: 11 + 4 [dit is nr. 3]
– Naam: Hendrikkus [van Eimeren]
– Geboortejaar: 1815
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Eymers:
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
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
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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) Eijmers:
10-11-1865: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-11-1865 No. 117 / Heden den Tienden
der maand November achttien honderd vijf en zestig, zijn voor ons Mr Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, / Lambertus Belterman van beroep Landbouwer oud Zeven en dertig jaren,
en Hendrik Eijmers van beroep daglooner oud Een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Negenden der maand November
achttien honderd vijf en zestig, des morgens ten acht uren, in het Huis Wijk C No. 50 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren Hendrika Kroezen,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Antony Kroezen en
van Gesina Smeenk, beide overleden. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / L Belterman / [in een Duits handschrift:] H Eimers / VDLaar. // [cc
1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Johanna) Eimers:
4-1-1820: Geboortenregister gemeente Arnhem, 4-1-1820 nr. 1. / Op heden den vierde Januari agttien honderd en twintig des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Roeland Jan
Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, Hendrik Herman oud acht en dertig Jaren, Kleermaker wonende[,] in de
Rhynstraat en verklaarde in tegenwoordigheid van Pieter Proot oud Acht en twintig Jaren M r
Koperslager en Anthonie Fugers oud acht en dertig Jaren Touwslager wonende beide in de buurt
van den comparant, dat Zyne huisvrouw Johanna Eimers, oud vyf en dertig jaren, den derde dezer
des namiddags om Zes uren ten Zynen huise is bevallen van [een] dochter aan welke hy de
voornaam geeft van Hendrica. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de comparant en getuigen benevens ons is getekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Eijmers:
8-6-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-6-1831 No 67 / Heden den Achtsten der
maand Junij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons
Johan Richard Boeveldt, Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Eijmers, Kuiper oud Zes en
twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Maria Visser Zijne huisvrouw oud twee en twintig jaren, op heden Woensdag den Achtsten der maand Juny een duizend
acht honderd een en dertig, des morgens ten Een uren, ten huize van hare moeder de wed Visser in
Megchelen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arend ter Horst, Schoemaker oud twee en Zestig jaren, en Hendrik Gielink, dagloner oud
Een en Zestig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Re-
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gisters overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met de Comparant en de getuigen. / W Eijmers / ater horst / H Gielink / J R Boeveld // [cc 1-4-1999/18-8-2002 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Gertruda) van Eimeren:
9-1-1824: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 9-1-1824 No 2. / Heden den negenden der maand
January een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om half twaalf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Jan Polman oud vierenvyftig jaren, van beroep lijfbediende en
Roelof Minkhorst oud Zeven en veertig jaren, van beroep Landbouwer beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtsten der maand Januarij des jaars achttien honderd vier en twintig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 1 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van vyfenveertig Jaren en tien maanden is overleden Johanna Gertruda van Eimeren geboren te Dornick in het Pruissische en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep, Dochter van Johannes van Eimeren en Agnes Ariens beiden te Dornick voornoemd overleden, en Huisvrouw 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. / Jan Polman / R
Minkhorst / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johan) Eimers:
21-7-1820: Huwelijksregister gemeente Netterden, 21-7-1820 No 3 / In het jaar achttien honderd en
twintig, den Een en Twintigsten der maand Julij, des voormiddags ten tien uren, zijn voor Ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen: Johan Eimers Bouwknegt oud vijf-en-dertig jaren [niet ingevuld] geboren te Haalderen in het Pruisische en woonachtig
in het ambt Gendringen Meerderjarige zoon van wijlen Derk Eimers en Petronella Klinkers beide in
de Gemeente Haalderen in het Koningrijk Pruissen overleeden. ter eenre; – en Bernardina Slutter,
weduwe Gerrit Helmink (in dit ambt overleden) oud zes-en-veertig jaren Eigenwerk doende
geboren in het ambt Gendringen en woonachtig in dit ambt Meerderjarige dochter van Bernardus
Slutter en Willemina van Lathum Landbouwers wonende in het ambt Gendringen. ter andere zijde;
dewelke in tegenwoordigheid van de ouders der Bruid, die hunne volkomen toestemming zijn
gevende, voords in presentie van Jan Hendrik Knipscheer Bakker, oud vier-en-veertig jaren, Aalbert
Gielink Veldwachter ook vier-en-veertig jaren oud, Hendrik Mulderman Landbouwer oud vijftig
Jaren, en Jan Hendrik Luimes Smit oud drie en dertig jaren, allen woonachtig onder Gendringen, en
aan geene der Comparanten vermaagschapt. door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede
gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. En
aangezien er geene redenen bestaan, om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo hebben wij aan
hetzelve willende voldoen, voorgelezen, de stukken bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten:
/ 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt
gedaan. / 2. Een Certificaat van den Schout des ambts [#Netterden] [in de marge: Gendringen /
renvooij en doorhaling geappd]; ten blijke, dat aldaar de afkondiging, zonder oppositie zijn ergaan /
3o Het Doopattest van den Bruidegom, / 4o desselfs Certificaat van voldoening aan de Nationale
Militie / 5o Een akte van bekendheid gepasseerd ten overstaan van den openbaren Notaris M r
Frederik Willem Jacob de Haes en Getuigen te Gendringen den Twintigsten Junij dezes jaars, te
Terborg behoorlijk geregistreerd den vier-en-twintigsten dierzelfde maand, Constateerende het
overlijden der ouders van den Bruidegom. / En den Bruidegom de Doodattesten van desselfs
Grootouders niet kunnende produceren, vermids hij niet wist op welke plaats dezelve overleeden
Zijn, of laats gewoond hebben, zoo heeft den zelven ter aanvulling hiervan, overeenkomstig het
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advies van den Staatsraad van den 27 Messidor 13e Jaar in handen van ons, den Eed afgelegd heeft
niet te weeten waar Desselfs Grootouders zijn overleeden. of laats gewoond hebben: / 6o Het
Doopattest der Bruid. / 7o Het Dood Attest van den voorigen egtgenoot der Bruid waaruit blijkt dat
dit Huwelijk meer dan tien maanden geleeden is ontbonden / Vervolgens hebben wij voorgelezen
het zesde hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid
afgevraagd, of zij elkanderen tot man en vrouw verlangen te nemen, het geen door elk afzonderlijk
toestemmend beantwoord zijnde, zoo hebben wij, in naam der Wet verklaard, dat Johan Eimers en
Bernardina Slutter door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al het welk acte opgemaakt, en in de
beide registers ingeschreven is. En na gedane voorlezing is dezelve door ons geteekend. met de
Bruid, de moeder der Bruid en de drie eerste Getuigen, hebbende al de overigen; daartoe
aangezocht, verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Eymers:
2-7-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-7-1821 No 49 // Heden den Tweeden der
maand July een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten Acht uren, zijn voor
mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden
Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Frederik Brus Landbouwer oud [een en
veertig?>] Zes en Vijftig [de Overhaling van de woorden «Zes en Vyftig» geappr / T B / DH]
jaren, en Jan Eymers Landbouwer oud Zeven en Dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig,
dewelke aan mij verklaarden, dat op Maandag den Tweeden der maand Juli achttien honderd een en
twintig des Morgens ten Een uren, in het huis No. 219 in Meggelen binnen dit Schoutambt, in den
ouderdom van twee Jaren is overleden. Johanna Evers Dochter van Jan Evers en Catarina Regelmans Dagloners in Meggelen / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met den eerstgenoemde Comparant, nadat den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen
Schrijven // T Brus / De Haes. Sen // [cc (webfoto) 8-3-2010/19-9-2012 tB]
– Johannes (Johannes) van Eimeren:
9-1-1824: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 9-1-1824 No 2. / Heden den negenden der maand
January een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om half twaalf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Jan Polman oud vierenvyftig jaren, van beroep lijfbediende en
Roelof Minkhorst oud Zeven en veertig jaren, van beroep Landbouwer beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtsten der maand Januarij des jaars achttien honderd vier en twintig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 1 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van vyfenveertig Jaren en tien maanden is overleden Johanna Gertruda van Eimeren
geboren te Dornick in het Pruissische en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep, Dochter
van Johannes van Eimeren en Agnes Ariens beiden te Dornick voornoemd overleden, en Huisvrouw 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. / Jan Polman / R
Minkhorst / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Eimer:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1890), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 290:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 223
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Eimer
– Geboortedatum: den 4 Octob 1784
– Godsdienst: R C
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 17-6-2004/20-9-2004 tB]
– Johannes (Jan) Eimers:
± 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 126. Jan Eimers // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Johannes (Jan) Eimers:
1-2-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-2-1832 No 9 / Heden den Eersten der maand
February een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten negen uren zijn voor ons
Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Vriesen, dagloner oud Vyf en Veertig
jaren, en Jan Eimers dagloner oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den Een en dertigsten der maand January een duizend
acht honderd twee en dertig des avonds ten Elf uren, in het huis No. 205 in Megchelen binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Vyftig Jaren is overleden Johanna Hengsterman, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Ehevrouw van Theodorus Siemes, dagloner in deze gemeente woonachtig en dochter van wijlen Derk Hengsterman en van diens nagelatene
weduwe Helena Jansen Zonder beroep in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid
dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. met den eerstgenoemden Comparant, verklarende den laatstgenoemden daartoe door
ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven / J: Vriesen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– Maria (Maria) Eijmers:
20-1-1820: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 20-1-1820 No 3 / Heden den twintigsten der
maand Januarij een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om Negen uren, zijn voor
ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Lendering oud Zes en veertig jaren, van beroep Eigen werk
doende – en Willem Koster oud acht en dertig jaren, van beroep Eigen werk doende beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negentienden der maand Januarij
des jaars achttien honderd en twintig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 89 binnen deze
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Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar is overleden Theodora Klasen dochter van Gerhard
Klasen en Maria Eijmers / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve,
na voorlezing, door ons is onderteekend met den tweden Declarant dewijl den Eersten Declarant
verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven / J Melchers / W= Koster // [cc 21-3-2002/5-6-2002 tB]
– Maria van Eimeren:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1186), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 22
– Aantal gezinsleden: 11 + 4 [dit is nr. 6]
– Naam: Maria [van Eimeren]
– Geboortejaar: 1824
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
– Martinus Hendricus (Martinus Hendricus) Eijmers:
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]
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– Petra (Petronella) van Eimeren:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1184), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 22
– Aantal gezinsleden: 11 + 4 [dit is nr. 4]
– Naam: Petronella [van Eimeren]
– Geboortejaar: 1820
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
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– Petrus (Peter) Eimers:
7-4-1817: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 7-4-1817 No. 23 / Op heden den Zevenden
April des Jaars agttien honderd en Zeventien, des namiddags ten Zeven uren, compareerden voor
Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Een en Vyftig Jaren, Aanspreker en
Louis Henry Streng oud Zeven en veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur beide wonende te
Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat Elisabeth Eimers geboren te Wageningen dochter
van Peter Eimers en Catharina Teunissen Echtelieden beide onder deze Gemeente geboren en ten
natemeldene Sterfhuize woonachtig op den Zevenden April dezes Jaars des morgens ten Elf Uren in
den ouderdom van twee Jaren staande (!) in de Burgstraat dezer Stad La A No 238 is overleden. /
Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Eimers:
16-4-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 16-4-1819 No. 22 / Op heden den Zestienden April des Jaars achttien honderd en negentien, des voormiddags ten negen uren, compareerde
voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Peter Eimers, Vader, oud Zes en dertig Jaren, Timmermans Knegt / en Hendrik Engelbart van Rennes oud vyf en twintig Jaren, Bode van dit Stads
bestuur / wonende beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Peter Eimers geboren te
Wageningen, Zoon van Peter Eimers voornoemd en Jesje Catharina Teunissen, beiden ten nagenoemden Sterfhuize woonachtig, op den vijftienden April dezes jaars, ’S morgens om half acht
Uren in den ouderdom van anderhalf jaar in de Burgstraat dezer stad La A No 237 is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens ons
is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– Reinerus (Reijnder) Eijmbertz:
18-11-1694: Trouwboek hervormde kerk Lathum (1671-1771): den 18 Nov: [1694] / Reijnder Eijmbertz J.M. van Vijeracker met Jantijen Ter Steegh, J.d van Gendringen, sijn alhijer in onse kercke
nae dat drije how. proclamatien sonder de minste Verhinderinghe [#g] hadden utgestaen, in den
Howelijcken staet bevestight end ingesegent // [cc (webfoto 58/284) 16-3-2014/6-7-2014 tB]
– S...: nog geen gegevens.
– Theodorus (Derk) Eimers:
21-7-1820: Huwelijksregister gemeente Netterden, 21-7-1820 No 3 / In het jaar achttien honderd en
twintig, den Een en Twintigsten der maand Julij, des voormiddags ten tien uren, zijn voor Ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen: Johan Eimers Bouwknegt oud vijf-en-dertig jaren [niet ingevuld] geboren te Haalderen in het Pruisische en woonachtig
in het ambt Gendringen Meerderjarige zoon van wijlen Derk Eimers en Petronella Klinkers beide
in de Gemeente Haalderen in het Koningrijk Pruissen overleeden. ter eenre; – en Bernardina Slutter,
weduwe Gerrit Helmink (in dit ambt overleden) oud zes-en-veertig jaren Eigenwerk doende
geboren in het ambt Gendringen en woonachtig in dit ambt Meerderjarige dochter van Bernardus
Slutter en Willemina van Lathum Landbouwers wonende in het ambt Gendringen. ter andere zijde;
dewelke in tegenwoordigheid van de ouders der Bruid, die hunne volkomen toestemming zijn
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gevende, voords in presentie van Jan Hendrik Knipscheer Bakker, oud vier-en-veertig jaren, Aalbert
Gielink Veldwachter ook vier-en-veertig jaren oud, Hendrik Mulderman Landbouwer oud vijftig
Jaren, en Jan Hendrik Luimes Smit oud drie en dertig jaren, allen woonachtig onder Gendringen, en
aan geene der Comparanten vermaagschapt. door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede
gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. En
aangezien er geene redenen bestaan, om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo hebben wij aan
hetzelve willende voldoen, voorgelezen, de stukken bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten:
/ 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Ambt
gedaan. / 2. Een Certificaat van den Schout des ambts [#Netterden] [in de marge: Gendringen /
renvooij en doorhaling geappd]; ten blijke, dat aldaar de afkondiging, zonder oppositie zijn ergaan /
3o Het Doopattest van den Bruidegom, / 4o desselfs Certificaat van voldoening aan de Nationale
Militie / 5o Een akte van bekendheid gepasseerd ten overstaan van den openbaren Notaris Mr Frederik Willem Jacob de Haes en Getuigen te Gendringen den Twintigsten Junij dezes jaars, te Terborg
behoorlijk geregistreerd den vier-en-twintigsten dierzelfde maand, Constateerende het overlijden
der ouders van den Bruidegom. / En den Bruidegom de Doodattesten van desselfs Grootouders niet
kunnende produceren, vermids hij niet wist op welke plaats dezelve overleeden Zijn, of laats
gewoond hebben, zoo heeft den zelven ter aanvulling hiervan, overeenkomstig het advies van den
Staatsraad van den 27 Messidor 13e Jaar in handen van ons, den Eed afgelegd heeft niet te weeten
waar Desselfs Grootouders zijn overleeden. of laats gewoond hebben: / 6o Het Doopattest der Bruid.
/ 7o Het Dood Attest van den voorigen egtgenoot der Bruid waaruit blijkt dat dit Huwelijk meer dan
tien maanden geleeden is ontbonden / Vervolgens hebben wij voorgelezen het zesde hoofdstuk uit
het Burgerlijk Wetboek, Titel huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij
elkanderen tot man en vrouw verlangen te nemen, het geen door elk afzonderlijk toestemmend
beantwoord zijnde, zoo hebben wij, in naam der Wet verklaard, dat Johan Eimers en Bernardina
Slutter door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al het welk acte opgemaakt, en in de beide registers
ingeschreven is. En na gedane voorlezing is dezelve door ons geteekend. met de Bruid, de moeder
der Bruid en de drie eerste Getuigen, hebbende al de overigen; daartoe aangezocht, verklaard niet te
kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmus (Wilhelmus) van Eymeren:
6-5-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 6-5-1822 No 13. / Heden den Zesden 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 Hendrik van Eymeren, van beroep Koren Molenaar oud Zesenveertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Zoon welke zijne huisvrouw Johanna van de Sandt oud negen en dertig jaren, op Zaturdag den
vierden der maand mei, des avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacobus Wilhelmus Brandts van beroep Landbouwer, oud achtentwintig jaren, en van Jan Runneboom van beroep dagloner oud negenenvyftig 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 eerste getuige, hebbende den tweede getuige
verklaard niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Eimers:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2207), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 327:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 260
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 10)
– Naam: Willem Eimers
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: 10 Maart 1829
– Vertrokken of overleden: No 6. vert Mei 1827 naar Sub No 283 / 5. Jan Nieuwenhuis gehuwd //
[cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]
– Wilhelmus (Willem) Eijmers:
8-6-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-6-1831 No 67 / Heden den Achtsten der
maand Junij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons
Johan Richard Boeveldt, Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Eijmers, Kuiper oud Zes en
twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Maria Visser Zijne huisvrouw oud twee en twintig jaren, op heden Woensdag den Achtsten der maand Juny een duizend
acht honderd een en dertig, des morgens ten Een uren, ten huize van hare moeder de wed Visser in
Megchelen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Arend ter Horst, Schoemaker oud twee en Zestig jaren, en Hendrik Gielink, dagloner oud Een
en Zestig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met de Comparant
en de getuigen. / W Eijmers / ater horst / H Gielink / J R Boeveld // [cc 1-4-1999/18-8-2002 tB]
– Wilhelmus (Willem) Eijmers:
18-1-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1836 No 7. / Heden den Achttienden der
maand January een duizend acht honderd zes 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 Jacobus Giesen, landbouwer oud vier en
vijftig jaren, en Gerrit Berendsen, dagloner oud acht en veertig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zeventienden der maand January een
duizend acht honderd zes en dertig des avonds ten acht uren, in het huis No. 551 in Etten binnen
deze gemeente, in den ouderdom van [#Maria] [de nevenstaande doorhaling van het woord Maria
goedgekeurd] Zeven en twintig Jaren is overleden Maria Visser, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente ehevrouw van Willem Eijmers, Kuiper woonachtig [nogmaals:]
woonachtig in deze gemeente, dochter van wijlen Arnoldus Visser en van diens nagelatene weduwe
Margarita Lodewijks, Zonder beroep in deze gemeente woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met
den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde
verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Wilhelm) van Eimeren:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1185), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 22
– Aantal gezinsleden: 11 + 4 [dit is nr. 5]
– Naam: Wilhelm [van Eimeren]
– Geboortejaar: 1822
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
– Wilhelmus (Willem) Eymers:
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
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]
– Wilhelmus (Willem) Eijmers:
17-12-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-12-1838 No. 111 / Heden den Zeventienden 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 Willem Eijmers, Kuiper oud drie en dertig jaren, en Gerrit Berendsen, dagloner oud Vyftig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vyftienden der maand December een duizend acht honderd acht en
dertig des avonds ten tien uren, in het huis No. 541 in Etten binnen deze gemeente, in den ouderdom
van twee en tachtig Jaren is overleden. Hendrik van Westrop, Schoenmaker, geboren en woonachtig
geweest in deze Gemeente eheman van Geertruid Koster, zonder beroep in deze Gemeente
woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Gerrit van Westrop en Johanna Berendsen / 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]
– Wilhelmus (Willem) Eijmers:
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
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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 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Eijmers:
15-3-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-3-1839 No. 28. / Heden den vyftienden
der maand Maart een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Willem Eijmers van beroep Kuiper oud vier en dertig jaren, en Anton Termesch van
beroep winkelier oud Zes en veertig jaren, beide te Etten in deze Gemeente woonachtig, / dewelke
ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Maart des jaars achtien honderd negen en
dertig des namiddags ten een uren, in het huis No. 543. te Etten binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Gertrudis Gilzing, dagloonster, geboren te Netterden en woonachtig geweest in deze Gemeente, Weduwe van wylen Henricus van Westrop, vroeger
weduwe van wylen Jan van Halteren, en dochter van wylen de ehelieden Bernardus Gilzing en
Gozijna Saal. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. /
met de Comparanten. / W Eijmers / Anton Termesch. / v.Woelderen // [met potlood in de marge
(halverwege de akte):] Neen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Eijmers:
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]
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– Wilhelmus (Wilhelm) Eimers:
9-6-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-6-1876 No. 65. / Heden den Negenden der
maand Junij achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Wessel Meuleman van beroep Arbeider oud een en Zeventig jaren, en Wilhelm
Eimers van beroep Kleermaker oud Zes en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Negenden der maand Juny achttien honderd zes en
zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk D No. 229 in Etten binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van een en Zestig Jaren en tien maanden Antonius Gorus, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Garrit
Gorus en Aaltje Meulenbeek. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met de Comparanten. // W Meuleman / W Eimers / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 158/394) 3-102013/8-5-2014 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Eimers:
28-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-6-1877 No. 79. / Heden den Acht en twintigsten der maand Juny achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lammert Gemmink van beroep Klompenmaker oud Vyftig jaren, en
Hendrikus Matheus Smits van beroep Arbeider oud twee en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zeven en twintigsten der maand
Junij achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk D N o. 198 in
Etten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren en Vier
maanden Elisabeth Harpeneau, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Weduwe van Wilhelmus Eimers, dochter van wijlen de echtelieden Josephus Harpeneau en Theodora Kersjes. / 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. // L Gemmink / H m Smits / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 197/394) 22-9-2013/11-6-2014 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.

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

J.H.G. te Boekhorst – EIMERS (nr. 216-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 19

Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 27 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)
– Eimers (ook Eymbers e.d.), editie 216-1 (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)
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– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– 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)
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Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
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)
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Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
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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