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AHA-dossier nr. 217-1:

SLUITER
SCHLUTTER, SCHLUTTERS, SLEUTER,
SLUETER, SLUITERS, SLUTER, SLUTTER,
SLUTTERS, SLUYTER, SLUYTERS e.d.)

(ook SCHLUITERS,

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
Sluiter (AHA-uitgave 217-1). Een overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan
het eind van dit bestand toegevoegd.

Symbolen:
#

«»
[]
(!)
(?)
u
/
cc
^
>
<
~

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

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, 29 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Albertus (Bart) Slueter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1561), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 241:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 188
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 5)
– Naam: Bart Slueter
– Geboortedatum: den 4 Octob. 1804
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1) 1 Mei 1826 vertrokken naar Deutichem / Wilhelm Stamm vert Mei
1827. // [cc 10-6-2004/30-8-2004 tB]
– Aleida (Aleida) Sluijters:
3-8-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / den 3 Aug: / Jan overgoor Zoon van
wijlen Jannes Overgoor uijt Our onder Gendringen / en Aleida Sluijters Dogter van wijlen Hendrick Sluijter uijt Voorst. / dese zijn den 24 Aug: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Aleida (Aleijda) Schlutter:
31-7-1761: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1761 / 31 Julii / Baptizata est Theodora / parentes Franciscus wilhelmus Haefkenscheyd et Joanna overgoor / patrini Christianus Maxmilianus Haefkenscheyd et Aleijda Schlutter. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Aleida (Lijda) Slutters:
18-8-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 18 augustus is lijda slutters
over leden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Aleida (Aaltjen) Sluiters:
19-5-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 19-5-1817 No 18. / Heden den negentienden
der maand Meij een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Gerrit Janssen voerman oud negen en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene
Dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Sluiters oud vier en twintig jaren, op Zondag den achttienden der maand meij voormeld, des morgens ten half negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Trube, gepensioneerd Soldaat, oud acht en Zestig
jaren, en van Jan Hendrik Kok, Schoenmaker oud twee en vijftig 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 de getuigen en den Secretaris, hebbende de Vader des Kinds verklaard niet te Kunnen
Schrijven / H Trube / J: H: kok / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – SLUITER (nr. 217-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 3

– Arnoldus (Arnoldus) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2860), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Arnoldus [Slutter]
– Geboortedatum: den 5 Novemb 1805
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
– Berendina (Berndina) Slutter:
5-8-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 109): [den] 5. Aug: [1812] / Baptizatus est Bernardus /
filius legitimus Gerardi Helming, et Berndinae Slutter Conj: / Suscepêre Derk Beijer, et Gisberta
Slutter. // [cc 23-3-2007/29-9-2008 tB]
– Berendina (Berndina) Slutter:
22-6-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 386): 22. Junij [1816.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Christianus / filius
legitimus Gerardi Helming, et Berndinae Slutter Conj: / Susc: Evert Elshof, et Gertrud Slutter. //
[cc 7-6-2007/23-6-2008 tB]
– Berendina (Bendina) Sluiter:
22-6-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 22-6-1816 No 16 / Heden den twee en twintigste
der maand Junij een duizend achthonderd zestien, des morgens [#middags] om Elf uren, is voor ons
C: Kroes vice Burgemr als hier toe Bij besluit van den Burgemeester Speciaal Gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Gerrit
Helmink Landbouwer oud agt en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Bendina Sluiter
oud twee en veertig jaren, op vrydag den een en twintigsten der maand Junij, des voordemiddags
ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Christiaan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arent van Heut
Landbouwer oud drie en Zeventig jaren, en van Jan Evers daglooner oud drie en veertig 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. / uitgenoomen A: van Heut verklaarde Niet te Kunnen Schryven. // [cc 19821999 tB]
– Berendina (Berendina) Sluter:
30-7-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 30-7-1819 No 20 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Dertigsten der maand Julij, des voormiddags ten negen uren, zijn voor
ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Vriezen Dagloner oud drie en dertig jaren, en Evert Sesink Landbouwer oud Zeven en vijftig jaren, beide in dit
Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag, den negen en twintigsten der
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maand Julij des namiddags ten een uren, in het huis No. 222 in Megchelen onder dit Ambt, is
overleeden Gert Helmink, Landbouwer, in den ouderdom van vijftig Jaren, eheman van Berendina
Sluter [woonachtig in dit ambt / renv~: geappd] geboren te Zelhem, uit het Huwelijk van wijlen
Arend Helmink en van Christina Wentink Landbouwster te Zelhem woonachtig / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan akte opgemaakt, die in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, en, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend is.
/ met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Sluter:
29-7-1819: Berendina Sluter, landbouwster in de buurschap Megchelen op de Tisschengaard of
Fukking Kaatstede (huis nr. 222), vrouw van de op 29 juli 1819 aldaar overleden Gert Helmink,
ouders van de minderjarige kinderen Antonetta, Geertruida, Berendina, Catharina, Hendrika,
Bernardus en Christiaan Helmink; vermeld in AHA-document 8190816a // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Bernardina) Slutter:
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 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 elkanDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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deren 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]
– Berendina (Berndina) Slutter:
20-5-1821: 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. 669): [1821.] / 20. Maji / Baptizata
est Wilhelmina / f: leg: Gerardi Terwiel, et Gijsberthae Slutter Conj: / [Susc:] Aarnt Terwiel, et
Berndina Slutter. // [cc 14-9-2007/5-3-2008 tB]
– Berendina (Berendiena) Sluiters:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1891), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 290:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 223
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 2)
– Naam: Berendiena Sluiters
– Geboortedatum: den 16 Janu [of Junu?] 1773
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 17-6-2004/20-9-2004 tB]
– Berendina (Berendiena) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4208), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 665:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 489
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 3)
– Naam: Berendiena [Slutter]
– Geboortedatum: den 11 Novemb 1807
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Berendina vert naar de gemeente Wisch / Hendrika vert naar Silvolde.
// [cc 7-10-2004/11-5-2005 tB]
– Berendina (Bernardina) Sluiter:
2-11-1882: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 209]: [geb./ged.] 2/2-11-1882:
Bernardina Catharina Maria / filia Henrici Overbeek et Wilhelminae Polman / Patrini: Antonius
Everardus Overbeek (Zeddam) et Bernardina Sluiter (Groot Azewijn). // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Sluiter:
25-3-1740: Registre Civique van Gendringen (Franse Archieven, Rijksarchief Arnhem, invnr. FA
7539, volgnr. 182, inscription 13-8-1811): Bernadus Sluiter / boerderij [te] Hunten / [geb.] 25-31740; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 182 // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
28-1-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770 / Jan. den 28. / Bernardus Sluiter Zoon van
Gerrit Sluiter, van Schuttenstein [of Schultenstein?], thans wonend te Velthunten onder Gendringen
/ met Wilmina van Lathum dogter van Gysbert van Lathum van Mechelen. / dese sijn den 18 Feb.
alhier getrouwt // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Slutter:
9-7-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 103): 9â Julii [1812] / Baptizata est Anna / filia legitima
Gerardi Te wiel, et Gisbertae Slutter Conj: / Susceperunt Bernardus Slutter, et Gertrud Te wiel. //
[cc 23-3-2007/1-10-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
10-12-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 10-12-1814 No 55. / Heden den Tienden der
Maand December eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat,
der Gemeente van Terborg, gecompareerd Bernardus Pothoff, oud Negenëndertig Jaren, Koopman,
woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht,
heeft voorgesteld, den Negenden der Maand van December eenduizend achthonderd veertien, des
nademiddags om Twee uren uit hem Declarant, en Zijne huisvrouw Gerritjen Kroets, geboren, en
aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Johannes. / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Bernardus Sluiter oud Zesënveertig
jaren, Wever, woonachtig te Sillevold, en van Hendrik Keizer, oud Zesëndertig jaren, Kolenbrander
woonachtig te Sillevold / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na
gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het Kind, en de Getuigen, ten gezegden
Dage en Jare. // B Pothof / Bernadus Sluijter / Hendrijk Keijser / Pliester vice Burgem r // [cc (webfoto) 23-11-2010/25-11-2010 tB]
– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
1-2-1816: Geboortenregister gemeente Terborg, 1-2-1816 No 7. / Heden den Eersten der maand
Februarij eenduizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester gedelegueerden Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Terborg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Hesselink van Beroep Kleermaker,
oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Johanna ter Horst oud Vierentwintig jaren, op
Dingsdag den Dertigsten der Maand Januarij, des voordemiddags ten Elf uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerritjen / waarvan wij
deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernardus Sluiter, Wever, oud Zeven ën
Veertig jaren, en van Hendrik Keijzer, Landbouwer oud Zeven ën Dertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Slutter:
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
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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
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]
– Bernardus (Bernardus) Slutter:
20-11-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 939): [sub «1824 baptizati
sunt»] 20 Nov: / Bernardina / F:l: Gerardi Verholt et Aleydis Arpink Par: / Bernardus Slutter et
Joanna Brunsink Susc: // [cc 31-10-2007/6-1-2008 tB]
– Bernardus (Berend) Sluiter:
5-6-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-6-1826 No 41. / Heden den Vijfden der
maand Junij, 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 Jan Berend Beekman, Landbouwer,
oud vijftig, jaren, en Theodorus Beijer, dagloner oud twee entwintig jaren, beide in deze Gemeente
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woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den vierden der maand Junij, achttien
honderd zes en twintig, des namiddags ten vijf uren, in het huis No. 171 in Veldhunten binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren, is overleden Jenneken Sluiter zonder
beroep, geboren te Emmerik, koningrijk Pruissen, Ehevrouw van wijlen Hendrik Staal in deeze Gemeente overleden en dochter van wijlen de Ehelieden Berend Sluiter en Gerritjen Weijers. / En ons
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten // J:B. Beekman / Thoeres Beyer / FWJ
De Haes. // [cc (webfoto) 12-3-2011/3-6-2012 tB]
– Bernardus (Bernadus) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1347), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 209:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 165 [N.B.: ingeschreven in de volgorde: 163 – 164 – 166 – 165 – 167]
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 3)
– Naam: Bernadus Sluiter
– Geboortedatum: den 15 Febr 1740
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Jacobus Ernsten Mei 1826 vertrokken naar Sub No 236 / Willemina
Kolenbrander ook vertrokken Mei 1827. / Derk Bussink mei 1827. vertrokken / 3 Bernadus Slutter
Mei 1827 overleden / No 9 vertrokken Mei 1829 naar Sub No 730 / No 10 id~ naar Sub No 871 // [cc
3-6-2004/22-8-2004 tB]
– Bernardus (B.) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4109), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 651:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 475
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Hendriena Stroeteman
– Geboortedatum: den 29 Decemb 1804
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 den 1 Mei 1826 vertrokken naar B: Slutter onder Anholt / 3 Gradus
Gerritsen vert Mei 1827 / No 5 en 6 vertrokken naar Wisch. // [cc 16-9-2004/1-5-2005 tB]
– Bernardus (Bernadus) Schuijter [Sluiter?]:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4207), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 665:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 489
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 2)
– Naam: Bernadus Schuijter
– Geboortedatum: den 30 Novemb 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Berendina vert naar de gemeente Wisch / Hendrika vert naar Silvolde. //
[cc 7-10-2004/11-5-2005 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
5-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-2-1830 No 18 / Heden den Vijfden der
maand February een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge:
Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Sluiter, dagloner oud twee en
Dertig jaren, en Jan Hyman, Linnenwever oud achtentwintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag den Vyfden der maand Februarij een
duizend acht honderd dertig, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 491 in Oer binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van negen en Vyftig Jaren is overleden. Elisabeth Kleinman, Zonder
beroep, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig in deze gemeente huisvrouw van Jacob
Wijman Landbouwer in deze gemeente woonachtig, en dochter van wylen de Ehelieden Jan Hendrik Kleinman en Aleida Brunsing / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten
/ onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
9-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-2-1831 No 26. / Heden den Negenden der
maand February één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Jan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus Sluiter Landbouwer oud
drie en dertig jaren, en [nogmaals:] en Derk Dinkelo Landbouwer oud Vyfendertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den agtsten der maand
february een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 487 in
Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig maanden is overleden Bernardus
Verholt, Zonder beroep geboren en woonachtig in deze Gemeente Zoon van Gerrit Verholt en
Aleida Klein Arpelink Ehelieden, van Beroep Landbouwer 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, na dat den Tweden
Comparant door ons aangezocht Zynde om te tekenen Verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc
1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
26-1-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-1-1833 No 8 / Heden den Zes en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om negen uren
zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Sluiter, Landbouwer oud Zeven en dertig jaren, en Jan Robben, dagloner oud Acht en Veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Vyfentwintigsten der
maand January een duizend acht honderd drie en dertig, des namiddags ten Vier uren, in het huis
No. 493 in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden
Berend Heiman, Linnenwever, geboren te Milligen in het Koninkryk Pruissen, en woonachtig
geweest in deze gemeente, weduwenaar van wylen Gerritjen te Raai, Zoon van wylen de Ehelieden
Gerrit Heiman en Hendrina Koenders / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 19821999 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
18-5-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-5-1835 No 30 / Heden den achttienden der
maand Mei een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Sluiter, eigen werk doende
oud acht en dertig jaren, en Hendrik Reintjes, dagloner oud acht en veertig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zeventienden der maand
Mei een duizend acht honderd vijf en dertig des middags ten twaalf uren, in het huis No. 486 in Oer
binnen deze gemeente, in den ouderdom van negen en dertig Jaren is overleden Jan Hendrik Dinklo,
dagloner, geboren te Anholt in Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Maria Berendsen, zonder beroep in deze gemeente woonachtig en Zoon van wylen de ehelieden
Fredricus Dinklo en Geertruida Meyerman / 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 aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen
Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernard) Sluiter:
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 120:
Eene onder Velthunten van drie zijden aan eene weg, en overigens aan het eigendom van Bernard
Sluiter, gelegene Hofstede, waarop de gebouwen aan den pachter Harmen Kroes toebehooren,
«Derk Imminks Hofstede» genaamd, bekend bij het kadaster sectie D, onder
No. 1696, voor 25 roed., – Ell.
[No.] 1697, [voor] 2 [roed.,] 40 [Ell.]
dus te zamen voor 27 roed., 40 ell.
[Kooper:] Hermen Kroese landbouwer te Veldhunten // [cc 27-2-2007/12-7-2007 tB]
– Bernardus (B.) Sluiter:
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 126:
Eene onder Veldhunten tusschen de gronden van de armen van Gendringen, den Heer van Nispen,
den Heer Averbeek, B. Sluiter en de weduwe Herbers gelegene Weide, «de Vlasmaat» genaamd,
bekend bij het kadaster sectie D, no. 1517, voor 1 bunder, 86 roeden en 60 ellen.
[Kooper:] Johannes Aalders Steenbakker onder Gendringen // [cc 27-2-2007/15-7-2007 tB]
– Bernadus (Bernardus) Sluiter:
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 128:
Een stuk Bouwland in veldhunten met een, ten einde daaraan gelegen stukje plakgrond, waarop
eenige knoot eiken staan, schietende van eenen veldweg tot aan de Dreksche straat, en liggende
tusschen de eigendommen van Bernadus Sluiter en Jan Kroese, bekend bij het kadaster
sectie D, no. 1509 voor bouwland groot 68 roed. 80 ell.
en no. 1510 voor bosch groot 8 [roed.] 40 [ell.]
Dus te zamen voor 77 roed. 20 ell.
[Kooper:] Gerhardus Theodorus Aalders onder Gendringen // [cc 27-2-2007/16-7-2007 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Sluiter:
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 132:
Eene in veldhunten gelegene Weide, «de Bemd» genaamd, grenzende aan de grondstukken van
Bernardus Sluiter en Jan Schepers, en aan eene gemeene straat, bekend bij het kadaster sectie D,
no. 1555 voor [1>] 0 bunder, 32 roeden, 10 ellen.
[Kooper:] Gerhardus Theodorus Aalders onder Gendringen // [cc 27-2-2007/18-7-2007 tB]
– Bernardus (Bernadus) Sluiter:
15-6-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-6-1839 No. 66. / Heden den Vyftienden
der maand Junij 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 / Bernadus Sluiter, van beroep dagloner oud een en veertig jaren, en Frederik Sluiter
van beroep landbouwer oud veertig jaren, beide te Oer in deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Veertienden der maand Junij des jaars achtien honderd negen en dertig
des morgens ten tien uren, in het huis No. 489a te Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
een jaar en drie maanden is overleden Everdina Mulleman, Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze Gemeente, dochter van de ehelieden Gerrit Mulleman, en Johanna Tigcheloven,
dagloners, mede in deze Gemeente woonachtig / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten. / B: Sluiter / F: Sluiter / v.Woelderen //
[cc 15-11-2002/23-4-2006 tB]
– Bernardus (Bernadus) Sluiter:
5-3-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-3-1856 No. 19. / Heden den vijfden der
maand Maart achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernadus Sluiter, van beroep daglooner, oud negen en vijftig jaren, en Willem
Ditters, van beroep Linnenwever, oud acht en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den vierden der maand Maart achttien honderd zes
en vijftig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 484 in Oer binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeven dagen is overleden Berendina Frederica Stratekort, zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van Hendrikus Johannes Stratekort, Kleermaker, en
Johanna Verheij, 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. / B: Sluiter / W Ditters / v.Woelderen // [cc
1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Schlutters:
21-10-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 21 october. / Baptizata est
Joanna / Parentes Sturris Tenhaeff et gesken aerntzen / Patrini Theodorus Sweekhorst et christina
Schlutters // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Schluiters:
24-6-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 24 Dito. [= Junij.] / Derck
Swekers, Zoon van wijlen Derck Swekers uijt Voorst. / en Christina Schluiters, Dogter van Hendrick Schluiter uijt Aanholt. / dese zijn den 15 alhier gecopuleert // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
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– Christina (Christina) Schlutters:
30-8-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 30 augusti / Baptizatus est
Theodorus henricus / Parentes Derck Sweekhorst et [#henricus] Christina Schlutters / patrini henricus Schlutter [wichet>] wichert Swekhorst assistens et aleijde immincks // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Schlutter:
22-2-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 22 februari. / Baptizatus est
wilhelmus / parentes Derck Sweekhorst et Christina Schlutter / patrini henricus overgoor et geske
venderick boes. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Schlutter:
11-1-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 11 Januarii / Baptizatus est
wilhelmus / Parentes Derck Sweekhorst et Christina Schlutter / Patrini Jacobus Schlutter et hermina Schlutters // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Sluiters:
26-7-1750: RBS 507 (doop/trouwboek N.H. kerk Doetinchem): 1750: / Berent Roes J.M. Soon van
Derk Roes onder ons rigter-ampt, ende Christina Sluiters, Wed. van Derk Sweekhorst onder Gendringen; procl. 26 Julii, 2 Aug., 9 Aug. / Attest: na Gendringen // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Sluiters:
26-7-1750: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1750. / den 26 Julij. / Berent Rous zoon van
Derck Rous onder Deudekom / en Christina Sluiters wedewe van wijlen Derck Sweeckhorst uijt
Voorst. / dese zijn den 16. Aug: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Sluijters:
29-4-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 29 Aprilis / Baptizata est
wilhelmina Christina / parentes gerardus Joannes Krijger et Lowis Frericks / patrini Joannes
[Christhophorus>] Christophorus Schrijber et Christina Sluijters. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Sluijter:
19-9-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 19 Septembris / Baptizatus est
Engelbertus / parentes Bernardus Russ et Christina Sluijter / patrini Theodorus Sluijter et geske
Roes. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Christina (Crisna) Sluijtters:
30-10-1771: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1771 / den 30 october is [chijtna>]
crisna Sluijtters ov leeden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Christina (Christina) Sluiters:
10-1-1773: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1773 / [Jannuari] 10. / Berend Rus. wed~wenr van
Wijl Christina [#Ter Stegen] Sluiters. uyt Voorst. / en Geertjen Overkamp. dogter van Wijl. Reint
overkamp uijt Silwolde / alhier getrouwt 31 // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Christina (Christina) Slutter:
4-8-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 33): 4. Aug: [1811] / Baptizata est Dorothea / filia
legitima Jo~is Petri Marnet, et Christinae Slutter Conj: / Suscepêre Jacob Hip, et Antje Sluus. //
[cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Christina (Christina) Slutter:
9-2-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 149): 9. Febr~ [1813.] / Baptizata est Maria / filia legitima
Jo~is Petri Marnet, et Christinae Slutter Conj: / Susceperunt Johan Valentin Marnet, [et] Aleijda
Tangelder. // [cc 23-3-2007/22-9-2008 tB]
– Christina (Christina) Slutter:
11-9-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 337): 11. Sept: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging
van de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Jacobus / filius legitimus Jo~is
Petri Marnet, et Christinae Slutter Conj: / Suscepêre Jacobus Marnet, et Engelina Baakman. // [cc
30-5-2007/27-7-2008 tB]
– Christina (Christina) Slutter:
12-6-1818: 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. 520): 12. Junii [1818.] / Baptizata est Elisabeth / filia leg: Jo~is Petri Marnet,
et Christina Slutter Conj: / Susc: Gradus Nienhuis, et Anna Daam. // [cc 30-8-2007/21-4-2008 tB]
– Christina (Christina) Sluiters:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3612), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 563:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 418
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 2)
– Naam: Christina [Kok, met potlood doorgestreept en vervangen door:] Sluiters
– Geboortedatum: den 9 January 1778
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. overleden / 8. 9. gehuwd // [cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Cornelia (Cornelia) Sluiter:
17-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-4-1838 No 34. / Heden den Zeventienden der
maand April een duizend acht honderd acht en dertig des middags om Twaalf uren zijn voor ons
Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan ten Eikelder, daglooner, oud Zestig jaren, wonende te
Lengel, in deze Gemeente No. 24. en Hendrik Ketelaar, daglooner, oud negen en dertig jaren,
wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 25. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand April dezes jaars, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 19. te Lengel binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Cornelia Sluiter, zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden
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Gerrit Sluiter en Hendrika van der Borg, weduwe van Berend Meijer, allen mede te Lengel 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, met den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis / H Ketelaar // [cc 6-3-2002/21-5-2002 tB]
– Dorothea: zie sub Theodora
– Elisabeth (Elizabeth) Sluiter:
17-12-1786: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1786. / Dec. 17. / Leendert Verwaai Z:v: wijl~.
Frederik Verwaai uyt Asem onder Zeddam / en Elizabeth Sluiter d.v: wijl~. Jannes Sluiter uijt
Gendringen. / [getrouwd:] 7 Jan 1787 // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Elisabeth (Elisabet) Sluiter:
21-4-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-4-1811 (ongenummerde en volledig met
de hand geschreven akte nr. 16): [in de marge: Hendrik te Wiel / d. [21>] 20 April 1811.] // Op
heden den een en twintigsten van de Maend April eenduizend agthonderd en elf des voormiddags te
negen Uuren Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen Maire van Gendringen in het Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, doende de Functien van Publiquen Amptenaer
des burgerlijken Staats gecompareert Bernadus Nieuenhuis Daghuurder Oud Zes en dertig jaeren,
en Hermanus Giesen, Daghuurder Oud Zeven en Veertig jaeren beijden woonende te Meggelen in
het Canton Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, dewelke hebben
Verklaert, dat Hendrik te Wiel Zoon van Garrit te Wiel, en Elisabet Sluiter Ehelieden Oud dertien
daegen op den twintigsten van deeze maend April des Avonds te Zeven Uuren is overleeden ten
huize van des Zelvs Ouders in Meggelen. / Op welke Verklaeringe aen mij gedaen, ik deeze Acte
heb opgemaekt, die de hiervoorgenoemde perzoonen, Zeggende Nabuuren van den overledenen te
Zijn met mij hebben getekent // [plusteken] de eerste Getuige Verklaerende niet te Kunnen
Schrijven heeft dit merk gezet / [kruisje] de twede Getuige Verklaerende niet te Kunnen Schrijven
heeft dit merk gezet // De Haes Sen. // [cc (webfoto) 11-3-2010/3-1-2011 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Slutter:
31-10-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 199): 31: Oct: [1813.] / Baptizatus est Jan
Hendrik / filius legitimus Jo~is Henrici Slutter, et Berndinae Bunk Conj: / Susceperunt Theodorus
Koops, et Elisabeth Slutter. // [cc 23-3-2007/6-9-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) Slutter:
16-3-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 446): 16. Martii [1817.] / Baptizatus est Bernardus / filius legitimus Gerardi
Ter wiel, et Elisabethae Slutter Conj: / Suscepêre Gerardus Slutter, et Gerarda Willemsen. // [cc
29-8-2007/27-5-2008 tB]
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– Elisabeth (Elisabetha) Slutter:
30-10-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 866): [sub «1823 baptizati
sunt»] 30 Octob: / Joanna Getrudis / F:l: Gerardi te Wiel et Elisabethae Slutter Par: / Derk
Weggers et Maria van Uhm. Susc: // [cc 31-10-2007/25-1-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2862), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 7)
– Naam: Elisabeth [Slutter]
– Geboortedatum: den 14 Mei 1818
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Sluiter:
7-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-2-1837 No. 10 / Heden den Zevenden der
maand februarij een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Wessels dagloner oud
Zeven en Zestig jaren, en Gerrit Scholten, dagloner oud negen en vijftig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vierden der maand februarij
een duizend acht honderd zeven en dertig des namiddags ten Zes uren, in het huis No. 58 in Gendringen binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zeven en tachtig Jaren is overleden Leendert
Verwaai, dagloner, geboren in de Gemeente Berg, en woonachtig geweest in deze Gemeente,
weduwenaar van wylen Elisabeth Pikkers, vroeger van wylen Elisabeth Sluiter, Zoon van wylen
de Ehelieden Fredrik verwaai en Christina Raanveld. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Slutter:
19-1-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1856 No. 2. / Heden den negentienden
der maand January achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gradus Theodorus Smits, van beroep Kleermaker, oud drie en Zestig jaren,
en Derk Harterink, van beroep Boerenwerk doende, oud vijf en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den negentienden der maand
January achttien honderd zes en vijftig, des morgens ten half negen uren, in het huis N o. 58 in
Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zestig is overleden Aleijda
Verwaij, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Joannes
Overgoor, Kleermaker in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Leendert
Verwaij en Elisabeth Slutter. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet geleerd hebbende / G:T. Smits / v.Woelderen // [cc
1982-1999 tB]
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– Engelbertus (Engelbart) Sluiter:
29-4-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 29-4-1814 No. 2 / [Op] heeden den Negen en
twintigste April des Jaar[s] agtien honder[t] en veertien des Nademiddags vijf uuren Zijn voor ons
Vice burgermeester in Absentie van den burgermeester Officier van den burgerlijken Stand der
gemeente Netterden Canton Genderingen departement van den boven ijssel In het Gemeente Huis
verscheenen Theodorus Iltink dagloonder geboren en Woonachtig te Anholt Oud twee en dertig
Jaren Weduwenaar van wijlen Johanna Volbring Overleeden den Eersten December des Jaars Een
duizend agthondert en Elf Zoo als blijkt uit de acte van overlijden afgegeeven door den
Burgermeester van Anholt meerder Jare Zoon van Hendricus Iltink en Hendina (!) Elshof bij de
Overleden Zoo als blijkt uit de acten van overlijden den Vader den tweede Januarij agttienhondert
Een en de moeder, den Negentiende Maart agttienhondert en Elf afgegeeven door den Burgermeester van Anholt ter Eenere / en Chatarina Jansen dagloonster geboren en woonachtig in deeze gemeente meerderJarige Dochter van wijlen Willem Jansen overleeden den Negentienden februarij
agtienhondert een Zoo als blijkt uit de acte van Overlijden afgegeeven door den Vice Burgermeester
der Gemeente Netterden en Alijda Stevens dagloonster Woonachtig in deze gemeente Alhier tegenwoordig en toestemmende ter andere Zijde dewelke in bij Zijnde van Evert Elshof Woonachtig
onder Anholt, Oud Zeven [^en] Vijftig Jaren dagloonder en Jacobus Mulderman dagloonder oud
Zes en Vijftig Jaren Woonachtig in deeze gemeente, en Gerrit Wilm Rentink Landbouwer Oud
Negen en dertig Jaren Woonachtig In deze Gemeente, en Engelbart Sluiter Landbouwer Oud Zes
en dertig Jaaren woonachtig Onder Anholt departement van de Lippe ons verzochten tot voltrekking
van het Huwelijk over te gaan / waar op wij beampten van den Civilen Staat voornoemd aan
gezegde verzoek voldoende voorgeleezen hebben ten Eersten de acte van geboorte van den Bruidigom, Waar Uit blijkt dat hij gebooren is in de gemeente van Anholt den agtienden februarij Zeventien hondert twee en tachentig / 2de de acte van geboorte van de Bruid, waar uit blijkt dat Zij gebooren is den tiende September Zeventien hondert vier en Negentig / ten 3de de acte van overlijden
van de Eerste vrouw waar uit blijkt dat het Eerste Huwelijk ontbonden is van gezegde Theodorus
Iltink / ten 4de de actens van afkondigingen gedaan in deeze gemeente als meede in de gemeente
van Anholt op Zondag den Zeventien den April en op Zondag daar aan volgende den vier en
twintigste April dezes Jaars agtienhondert en veertien des s’morgens Elf uuren waartegen Niemand
in oppositie is gekoomen / ten vijfden de acten van overlijden van Hendricus Iltink Vader van den
Bruidegom waar uit blijkt dat hij overleeden is in de gemeente Anholt op den tweden Januarij
agtien hondert Een / ten Zesden de acte van overlijden van hendrina Elshof Moeder van den
Bruidigom waar uit blijkt dat zij overleeden is in de gemeente Anholt den Negentiende Maart Een
duizent agthondert en Elf / ten Zevenden de acte van overlijden van Willem Jansen de vader van de
Bruid waar uit blijkt dat hij overleden is in de gemeente Netterden den Negentiende februarij agtien
hondert Een / ten agste het Zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk over de regten en pligten
der Echtgenoten na overeenkomstig de bepalingen van Art: 2 van het Advis van den StaatsRaad van
den 27 Messidor van het dertiende Jaar, den Bruidigom te hebben aangemaand om ons bij Ede te
verklaren dat de plaats waar grootvader en grootmoeder overleden is, en die, waar Zij Laats
gewoont hebben hem onbekend is, en [dat>] nadat hij ons bij Ede verklaart heeft daar van geen de
minste Kennis te dragen: na aan de Vier getuigen de Zelve aanmerking gedaan te hebben, en deze
ons bij Ede hebben verklaart den bruidegom te kennen maar niet te weeten waar Zijn grootouders
gestorven en Laast gewoond hebben, / Zoo hebben Wij aan Theodoris Iltink gevraagd of hij tot
vrouw wil Nemen? en heeft hij ons geantwoord met eene Luide en Verstaanbare Stem dat hij
verlangt verbonden te worden in den Echt met Chatarina Jansen en hebben voorst mede aan
Catharina Jansen gevraagd Wie Zij tot man verkiest te nemen en heeft Zij ons Even Eens met een
Luide en verstaanbare Stem geantwoord dat zij wil trouwen Theodorus Iltink / diensvolgens hebben
wij in Naam der Wet verklaard dat Theodorus Iltink en Catharina Jansen in het Huwelijk verbonden
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Zijn. / van al het boven staande Hebben wij deze opgemaakt en overgeschreeven en op bij de Registers en door de vier getuigen en ons getekent is Na gedane voorleezing ten gezegde dagen en Jaren
uitgenomen de Contracterende Partijen en de moeder van de Bruid de welke Verklaarde niet te
konnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Engelbart) Slutter:
14-9-1824: 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. 923): [sub «1824 baptizati sunt»] 14
Sept: / Joanna / F:l: Henrici Schadron et Joannae Heuvel Par: / Engelbart Slutter et Henrica
Wessels Susc: // [cc 31-10-2007/10-1-2008 tB]
– Engelbertus (Engelbart) Slutter:
14-10-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-10-1845 No 131. // Heden den veertienden der maand October achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Johann Slutter van beroep Schoenmaker oud vyfendertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Ida Brus zyne huisvrouw op Dingsdag den veertienden
der maand October achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten tien uren, ten huize van hem
comparant in Etten No 575, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Engelbart / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Everhardus Krytenberg van beroep Smid oud
eenenveertig jaren, en Jan Wassing van beroep Schoenmaker 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. // J Slutter / E
Krytenberg / J Wassing / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 71/288) 9-7-2014/28-7-2014 tB]
– Engelbertus (Engelbart) Slutter:
2-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-1-1877 No. 2. / Heden den Tweeden der
maand January 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, Gerrit Willem Bloemers van beroep Klompenmaker oud vyf en dertig
jaren, en Engelbart Slutter van beroep Schoenmaker oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Eersten der maand January
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk D No. 245 in Etten
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Vyftig Jaren en negen maanden
Jan Vos, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Reinira
Kok Zonder beroep wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Leendert Vos en
Theodora Veldkamp. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met de Comparanten. // G W Bloemers / B Slutter / VDLaar // [cc (webfoto nr. 177/394) 15-92013/5-7-2014 tB]
– Engelbertus (Engelbart) Slutter:
19-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-3-1878 No. 51 / Heden den Negentienden
der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhardus te Boekhorst van beroep Molenaar oud Zeven en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gesina Reiniera Beijer Zyne huisvrouw, Zonder
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beroep op Maandag den Achttienden der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, des
morgens ten half Zeven uren, ten huize van hem Comparant in Etten Wijk D No. 237 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Carolus Arnoldus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Willem Smits van beroep Landbouwer oud negen en vyftig jaren, en Engelbart
Slutter van beroep Schoenmaker oud twee en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / G te Boekhorst / W Smits / B Slutter /
VDLaar. // [met potlood in de marge: “Overleden 25 [of 23?] April 1887”] // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Engelbart) Slutter:
12-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-5-1879 No. 53 / Heden den Twaalfden der
maand Mei 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, Arend te Boekhorst van beroep Arbeider oud drie en Zestig jaren, en Engelbart
Slutter van beroep Schoenmaker oud drie en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Tienden der maand Mei achttien honderd negen
en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 257 in Etten binnen deze Gemeente, is
[#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het mannelyk geslacht Clara Arnolda
Smits, Zonder beroep, echtgenote van Josephus Johannes van Hees, Steenbakker, wonende in deze
gemeente, welk kind als levenloos is aangegeven. / 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 Te Boekhorst / B Slutter / VDLaar. // [cc 5-4-2001/197-2002 tB]
– Engelbertus (Engelbart) Slutter:
7-1-1897: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-1-1897 No 6 / Heden den Zevenden Januari
achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Wijnandus Pierik oud Zesendertig jaren, van beroep winkelier wonende in deze Gemeente, die
verklaarde, dat zijne echtgenoot Aleida Leijzer, zonder beroep op den vijfden Januari dezes jaars,
des morgens ten zeven ure, ten huize van hem aangever te Etten wijk D no. tweehonderdnegenenveertiga binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal
genaamd worden Bernardina, Elisabeth. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes, Bernardus Smeenk, oud vierenzestig jaren, van beroep winkelier en Engelbart Slutter oud eenenvijftig jaren, van beroep schoenmaker beiden wonende in deze Gemeente, en
na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / W. Pierik / J B Smeenk / E Slutter /
Bellaard // [cc 1982-1999 tB]
– Ernestus (Ernestus) Schlutter:
22-1-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758. / 22 Januarii / Baptizatus
est Bernardus / parentes Bernardus Welman et Hendrina tijssen. / patrini Joannes Ten holder et
Elizabeth buinck. qua testis adstetit Ernestus Schlutter. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Everdina (Everdina) Sluiter:
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 5 / Heden den Zevenden der maand
January des jaars achtien honderd vier en dertig, des Voormiddags om Elf uren, is voor ons M r Jan
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester Ambtenaar van den
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Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Mathys Sluiter,
dagloner oud Zes en Dertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 242 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zyne Ehevrouw Hendrika
Jansen, oud negen en Dertig Jaren [#jaren], op Zondag den Vijfden der maand January dezes jaars,
des Smorgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam
te willen geven van Everdina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Lambertus Alings, Strodekker oud drie en Zeventig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente
No. 244 en van Arnoldus Gerritsen Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, wonende te Braamt in
deze Gemeente No. 243 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. met uitzondering van de declarant en tweede getuige, als verklarende niet te
Kunnen Schryven. / [in de marge:] Geboorte van Everdina Sluiter. // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Fredrick) Schluter:
23-10-1763: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1763. / den 23. Oct: / Johannes Schluter,
Zoon van wijlen Fredrick [Schluiter>] Schluter uijt Rechlinghausen Laetst gewoondt onder
Gendringen / en Eeultjen Leenders, weduwe van wijlen Hendrick Brouwer uijt Gendringen. / den
13. Nov: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Fredericus (Frits) Slutter:
25-12-1767: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1767 / den 25 Desember is frits Slutter
overleden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Fredericus (Fredericus) Slutter:
20-11-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 938): [sub «1824 baptizati
sunt»] 20 Nov: / Elisabeth / F:l: Theodori Kroes et Maria Venneman Par: / Fredericus Slutter et
Berdina Stroet Susc[:] // [cc 31-10-2007/7-1-2008 tB]
– Fredericus (Fredericus) Slutter:
2-5-1825: 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. 971): [sub «1825 baptizati sunt»] 2
Maji / Joannes / F:l: Joannis Wilhelmi Tigeloven et Helenae Baters Par: / Fredericus Slutter et
Aleidis Baters Susc[:] // [cc 31-10-2007/1-1-2008 tB]
– Fredericus (Frederik) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4265), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 676:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 500
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 2)
– Naam: Frederik Sluiter
– Geboortedatum: den 15 Decemb 1798
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [1.] eigenwerk doende / 5) dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 14-10-2004/12-5-2005 tB]
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– Fredericus (Fredrik) Sluiter:
1-6-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-6-1838 No. 66. / Heden den eersten der
maand Juny een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Fredrik Sluiter, landbouwer oud Veertig
jaren, en Berend BerendSchot, wever oud Vyftig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den een en dertigsten der maand Mei een duizend acht
honderd acht en dertig des namiddags ten drie uren, in het huis No. 499 in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en tachtig Jaren is overleden Geertruid te Kaat, [Zonder beroep. / renvooi goedgekeurd] geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van
wylen Jan ter Snee, en dochter van wylen de ehelieden Wessel te Kaat en Enneken Bongers / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Frederik) Sluiter:
15-6-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-6-1839 No. 66. / Heden den Vyftienden
der maand Junij 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 / Bernadus Sluiter, van beroep dagloner oud een en veertig jaren, en Frederik Sluiter
van beroep landbouwer oud veertig jaren, beide te Oer in deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Veertienden der maand Junij des jaars achtien honderd negen en dertig
des morgens ten tien uren, in het huis No. 489a te Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
een jaar en drie maanden is overleden Everdina Mulleman, Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze Gemeente, dochter van de ehelieden Gerrit Mulleman, en Johanna Tigcheloven,
dagloners, mede in deze Gemeente woonachtig / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten. / B: Sluiter / F: Sluiter / v.Woelderen // [cc
15-11-2002/23-4-2006 tB]
– Fredericus (Frederik) Sluiter:
1-5-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-5-1845 No 59. // Heden den eersten der
maand Mei achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Weiman, van beroep Landbouwer, oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida te Boekhorst, Zyne huisvrouw, op
Woensdag den dertigsten der maand April achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten acht
uren, ten huize van hem Comparant in Oer No 492, 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 de getuigen Frederik Sluiter, van beroep Landbouwer
oud Zeven en veertig jaren, en Christiaan Kok, van beroep Boerenwerk doende, oud Zes en veertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te
kunnen schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // J H Weiman / F Sluiter / v.Woelderen // [cc
(webfoto nr. 53/288) 7-7-2014/23-8-2014 tB]
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– Fredericus (Fredrik) Slutter:
29-1-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1856 No. 6. / Heden den negen en twintigsten der maand January achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Nijland, van beroep Radmaker, oud vyf en dertig jaren, en Antoon Kemperman, van beroep Landbouwer, oud Zeven en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den acht en twintigsten der maand
January achttien honderd zes en vijftig, des middags ten twaalf uren, in het huis N o. 500 in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een en twintig jaren is overleden Hendrik Slutter, Voerman, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, zoon van Fredrik Slutter, Voerman, en
Anna Kemperman, 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. / H Nijland / A Kemperman / v.Woelderen
// [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Fredrik) Sluiter:
26-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1876 No. 14 / Heden den Zes en twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in
het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder
stuiting hebben plaats gehad op zondag den Veertienden en op zondag den Een en twintigsten Mei
achttien honderd zes en zeventig, / Antonius Hendrikus Roes, oud vier en veertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, Weduwenaar van Johanna Berendina Welmans,
meerderjarige Zoon van wylen de echtelieden Johannes Roes en Maria Johanna Fransisca Arnolda
Borkens, ter eenre, / en Johanna Sluiter, oud negen en twintig Jaren, Zonder beroep, geboren en
wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Fredrik Sluiter, overleden en van Anna
Kemperman, Zonder beroep, mede in deze gemeente wonende, ter andere Zyde. / En hebben tot dat
einde aan ons overgelegd: / 1o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 2o Het geboorte attest der
Bruid. / 3o Het overlydens attest van haren Vader. / 4o Het overlydens attest van Johanna Berendina
Welmans, laatste echtgenoote van den Bruidegom. / De moeder der Bruid alhier tegenwoordig heeft
ons verklaard hare toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid,
op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen
tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den
huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Antonius Hendrikus Roes en Johanna Sluiter door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen,
door partijen daartoe medegebragt, te weten: Martinus Josephus van Dielen Schoenmaker, oud drie
en vyftig Jaren, Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie en zestig Jaren, Theodorus
Eppink, Kuiper, oud negen en twintig Jaren en Johannes Antonius van Dielen, Schoenmaker, oud
Zeven en twintig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt,
en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, en de getuigen, hebbende de Bruid en hare
moeder daartoe aangezocht zynde verklaard niet te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
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– Fredericus (Fredrik) Sluiter:
27-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-5-1879 No. 59. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand Mei achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Nyland van beroep Radmaker oud acht en Vyftig jaren, en Christiaan
Kok van beroep Voerman oud negen en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zeven en twintigsten der maand Mei achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk D No. 139 in Oer binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeventig Jaren en vier maanden Anna Kemperman,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Fredrik Sluiter
Voerman, overleden te Gendringen dochter van Lambertus Kemperman en van Wesselina Aalders,
echtelieden, Landbouwers, te Gendringen overleden. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant hebbende de laatstgenoemde daartoe
aangezocht Zynde verklaard niet te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. / H Nyland /
G J Kolfschoten. // [cc 5-4-2001/20-7-2002 tB]
– Geertruida (Geertruid) Sluiters:
12-4-1789: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1789 / April 12. / Jan Berend Meier wedwenr van
wijl~ Jantje Bruns / en Geertruid Sluiters d.v. Willem Sluiters onder Gendringen / getrouwt 10
Maij // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Geertruida (Gertrud) Slutter:
22-6-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 386): 22. Junij [1816.] / [N.B.: blijkens de toevoeging
van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Christianus / filius legitimus
Gerardi Helming, et Berndinae Slutter Conj: / Susc: Evert Elshof, et Gertrud Slutter. // [cc 7-62007/23-6-2008 tB]
– Geertruida (Gertrud) Slutter:
22-11-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 418): 22. Nov: [1816.] / Baptizata est Anna / filia legitima Gerardi
Bouman, et Berndinae Hakvoort Conj: / Suscepêre Theodorus Bouman, et Gertrud Slutter. // [cc
8-6-2007/4-6-2008 tB]
– Geertruida (Geertruid) Sluiter:
10-1-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-1-1826 No 4. / Heden den tienden der
maand Januarij, een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik van de Pavord, landbouwer, oud drie en vijftig jaren, en Egbert Nieuwenhuis, landbouwer, oud vyfenveertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den negenden
der maand Januarij, achttien honderd zes en twintig, des morgens ten acht uren, in het huis No. 180
in Varsselder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren is overleden Jan Berend
Huethorst, dagloner, geboren te Hummelo, Eheman van Geertruid Sluiter, dagloonster in deze Gemeente, en Zoon van wylen de Ehelieden Reind Huethorst, en Jenneken Bouwhuis. / En ons van de
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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. // E Nieuwenhuis / H van de pavert / FWJ De Haes
// [cc (webfoto) 2-3-2011/15-6-2012 tB]
– Geertruida (Geertruid) Slutters:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1449), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 231:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 178
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 2)
– Naam: Geertruid [Slutters>] Sluitters
– Geboortedatum: den 12 Maart 1768
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 3-6-2004/28-8-2004 tB]
– Geertruida (Geertruid) Sluitters:
1-7-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-7-1830 No 63 / Heden den Eersten der
maand Julij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Negen 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 / Hendrik Thijssen, landbouwer oud Vyftig jaren, en Gerrit Bouman, dagloner oud een en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den dertigsten der maand Junij een duizend acht honderd dertig, des
avonds ten Zes uren, in het huis No. 178 in Varsselder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
negen en twintig Jaren is overleden. Reinier Huethorst, dagloner, geboren en gewoond hebbende in
deeze Gemeente, Zoon van Jan Huethorst en van Geertruid Sluitters Zynde de vader overleden en
de Moeder in deeze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eersten Comparant, verklarende den tweeden Comparant niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Geertruid) Slutter:
13-8-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-8-1830 No 69 / Heden den Dertienden 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 / Jan Smeenk, Landbouwer oud Veertig jaren, en Gerrit
Bouman, dagloner oud twee en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op donderdag den twaalfden der maand Augustus een duizend acht honderd dertig,
des morgens ten Elf uren, in het huis No. 178 in Varsselder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zestig Jaren is overleden. Geertruid Slutter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van wylen Jan Huethorst, en dochter van wijlen den Ehelieden Willem Slutter en Engelina Beijer. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den
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eerstgenoemden Comparant, verklarende laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet
te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrud) Slütter:
20-6-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-6-1877 No. 77. / Heden den 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, Andries Eppink van beroep Kuiper oud acht en Vyftig jaren, en Theodorus
Venneman van beroep Akkerbouwer oud een en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Negentienden der maand Juny achttien honderd
zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk B No. 87 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee maanden Wenceslaus Wilhelm Johan Gervers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Henrich Gervers,
Bakker, en van Gertrud Slütter, Zonder beroep echtelieden, wonende in deze gemeente. / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // A Eppink /
T Venneman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 196/394) 22-9-2013/11-6-2014 tB]
– Gerharda (Geritjen) Slüijters:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen /
Het Rott van Berndt Vrijsen”, AHA-volgnr. 38:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2
[en] – / Geritjen Sluijters / Twee koeijen / getuijg[en] Jan Töebenbroeck eñ G: Hüetinck /
[summa:] 2-8-: // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gertie) Schlutter:
4-6-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 4 Junii. / Baptizata. [^est]
[getie>] gertie / parentes Joannes Tigeloven et Joanna van dillen / patrina gertie Schlutter. // [cc
(fiches) 28-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerritje) Sluiters:
5-11-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / dito. [= den 5 Nov:] / Hendrick
[Rutters>] Rutter Zoon van wijlen Peter Rutter uijt Millingen / en Gerritje Sluiters Dogter van Jan
Sluiter uijt Gendringen. / versonden met Attest na Millingen. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerritje) Slutter:
19-10-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 47): 19. Octobris [1811] / Baptizatus
est Gerardus / filius legitimus Gerardi Jo~is Beijer, et Theodorae Kroes Conj: / Suscepêre Jan
Kroes, et Gerritje Slutter. // [cc 22-3-2007/6-10-2008 tB]
– Gerharda (Gerritje) Slutter:
25-10-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 48): 25. Octobris [1811] / Baptizatus est Gerardus / filius legitimus Gerardi Woltering, et Joannae Tiggeloven Conj: / Suscepêre Hendrik Ten
Haave, et Gerritje Slutter. // [cc 22-3-2007/6-10-2008 tB]
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– Gerharda (Gerritje) Slutter:
3-5-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 173): 3. Maji [1813.] / Baptizata est Gertruda / filia legitima Gerardi Lienkamp, et Berndinae Mebelder Conj: / Suscepêre Hendrik Jan Aalders, et Gerritje
Slutter. // [cc 23-3-2007/10-9-2008 tB]
– Gerharda (Gerarda) Schluter:
28-3-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-3-1845 No 42. // Heden den acht en twintigsten der maand Maart 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 Hendricus Schluter, van beroep Landbouwer, oud Zes en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Joanna Bosman, Zyne huisvrouw, op
Donderdag den Zeven en twintigsten der maand Maart achttien honderd vijf en veertig, des nachts
ten een uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No 351., binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerarda.
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Berend
Kleinhesselink van beroep daglooner, oud negen endertig jaren, en Hermanus te Grotenhuis, van
beroep daglooner, oud negen enveertig 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 laatstgenoemden getuige, hebbende de eerstgenoemde getuige,
daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // J
H Schluter / H M Tegrotenhuis / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 48/288) 7-7-2014/28-8-2014 tB]
– Gerharda Maria Antonia (Grada Maria Antonia) Sluiter:
21-7-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-7-1882 No. 101. / Heden den een en twintigsten der maand July achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Sluiter van beroep vrachtrijder oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antoinetta Berendina Gerritsen, zijne huisvrouw,
zonder beroep op donderdag den twintigsten der maand July achttien honderd twee en tachtig, des
avonds ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D No 140 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Grada
Maria Antonia / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Hendrik Nijland van beroep radmaker oud twee en zestig jaren, en Johannes Bernardus Smeenk van
beroep winkelier oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Schlutter:
10-10-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Baptizatus est Joannes wilhelmus /
Parentes willem Beijer et maria Duijffelinx / Patrini gerardus Schlutter et gertrudis van den
runnen // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Gerhardus (Garret) Schlutter:
18-9-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 / 18 7tber / Baptizata est aleijda
/ parentes henricus gerlighs et Theodora beijers / patrini garret Schlutter et Joanna Schoemaeker. //
[cc (fiches) 28-8-2014 tB]
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– Gerhardus (2x) (Gerardus/Gerardus) Schlutter:
12-5-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 12 maji / Baptizatus est gerardus / parentes wilhelmus schlutter et geske messinck / patrini gerardus schlutter et Eva Baers. //
[cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Gerhardus (Gerhard) Sluiter:
7-9-1750: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 117 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Gerhard Sluiter
– Beroep: Charpentier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 7 Sept: 1750. // [cc 29-8-2008/18-11-2008 tB]
– Gerhardus (Gradus) Sluiter:
2-8-1763: Gradus Sluiter, akkerman, geb. 2-8-1763 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 712 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
28-1-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770 / Jan. den 28. / Bernardus Sluiter Zoon van
Gerrit Sluiter, van Schuttenstein [of Schultenstein?], thans wonend te Velthunten onder
Gendringen / met Wilmina van Lathum dogter van Gysbert van Lathum van Mechelen. / dese sijn
den 18 Feb. alhier getrouwt // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Gerhardus (Garrit) Sluiter:
20-9-1780: Registre Civique van Gendringen (Franse Archieven, Rijksarchief Arnhem, invnr. FA
7539, volgnr. 150, inscription 13-8-1811): Garrit Sluiter / boerdereij [te] Hunten / [geb.] 20-91780; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 150 // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Gerhardus (Gart) Sluijter:
27-1-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / Den 27 January is Gart Sluijter
ovlden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Schlööters:
15-10-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 10: Anno 1796
/ op den 15 October / Coram Evert Poor [en] A: Vink / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Gerhardus Schlööters Jonkman Zoon van Peter Schlööters, gebore te U”dem, en aldaar woonagtig, / en Geertrui Van Stege Jonge dogter gebore te Digteren en woonagtig te Stokkum Dogter
Van Jan Van Stege / den 16 October voor de Eerste maal / den 23 dito voor den tweden maal / den
30 dito voor den Derden maal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert. / Bovestaande Perzoonen zijn den 30 October 1796 te Zeddam getrouwd Volgens attest van J. Behnen
Roomsch Priester aldaar / S’Heerenbergh den 2 November 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris //
[cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – SLUITER (nr. 217-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 27

– Gerhardus (Gerrit) Sluijter:
4-4-1801: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 30): Ao 1801 den 4 April / Coram Derk
Heister, en Derk Reijnholt Commissarien tot de Huwelijks Zaaken van Netterden / Zijn alhier in
Wettigen ondertrouw opgenoomen / Gerrit Sluijter Jongman geboortig van Broekhees, en woonagtig, Zoon van Derk Sluijter, en van weijlen Gerritjen Weijers, / met Jantje Imming weduwe van
Hermanus Heering, geboortig van Broekhees, en woonagtig, Dogter van Engelbart Imming, en van
weijlen Grietje Schut / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // den 5 april 1801 voor de eerste
maal / den 12 dito voor de twede maal / den 19 dito voor de derde maal, volgens relaas van de bode
onverhindert geproclameert / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Ao 1801 den 21 April is op
vertoont attest van J:F. Spoormakering Roomspriester te Emmerik Gerrit Sluijter, met Jantje
Imming, in de Roomsche Kerk te Emmerik in haar Huwelijk bevestigt bij publike Godsdienst. / in
fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Netterden d: 25 april 1801 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
14-7-1813: Gerrit Sluiter, paisan (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
24-8-1813: Archief gemeente Netterden, map 12 No 3 (AHA-volgnr. 127): Quotisation de la Commune de Netterden, redigé en vertu, de l’Arreté de Monsr le Sous-Prefect, de l’Arrondissement
Zutphen, en d.d. 11 Mars 1800 treize, No 292. par Les Conseils Municipaux du dit Commune:
– Huisnummer (No des Maisons): 80
– Naam (Noms): Sluiter
– Voornaam (Prènoms): Gerrit
– Beroep (Profession): idem [= Laboureur]
– Quotisation pour 1812 (Fr/Cs): 3.50
– Quotisation pour 1813 (Fr/Cs): 3.50
Fait à Netterden de 24 Aout 1800 treize / Le Maire (Signé) Van Coeverden // [cc 25-4-2009/20-12011 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
20-4-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 20-4-1816 No 10 / Heden den twintigste der
maand April een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Negen uren, is voor ons C:
Kroes vice Burgemr als hier toe by besluit van den Burgemeester Speciaal gedelegeert Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Gerrit
Sluiter Landbouwer oud vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Mientje Gevelings oud drie en
twintig jaren, op donderdag den agtiende der maand April Nademiddags [#des] ten vyf 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 derk Kock daglooner oud Zes
en dertig jaren, en van Albert Polman, daghuurder oud drie en dertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in
twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / de vader en de getuigen hebben verklaart niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
28-2-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-2-1817 No [15>] 14. / Heden den acht en
twintigsten der maand Februarij eenduizend achthonderd en zeventien, des Voormiddags om half
tien uren, zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Jan Helming
Bouwman oud twee en Zestig jaren, en Gerrit Sluiter Bouwman oud Zes en Dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Vrijdag den acht en twintigsten der
maand Februarij des morgens ten Vier uren, in het huis No. 310. [de 1 is onzeker] binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van acht dagen is overleden Joanna Immink dochter van Jan Immink
en Mecheld Huning / 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 // Jan Helmink / G
Sluiter / FWJdeHaes // [cc (webfoto 59/290) 12-3-2010/30-3-2013 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Slutter:
16-3-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 446): 16. Martii [1817.] / Baptizatus est Bernardus / filius legitimus Gerardi
Ter wiel, et Elisabethae Slutter Conj: / Suscepêre Gerardus Slutter, et Gerarda Willemsen. // [cc
29-8-2007/27-5-2008 tB]
– Gerhardus (Gert) Slutter:
16-9-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 608): 16. 7ber [1819] / Baptizatus est Gerardus / f: leg: Wilhelmi Franken, et
Berndinae Willink Conj: / Susc: Gert Slutter, et Hendrica Veltkamp. // [cc 31-8-2007/23-3-2008 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Slutter:
23-12-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje: «Prima in novâ
Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (deze opmerking is door pastoor W.I. Hendriksen genoteerd bij
de doop van Hendrina Geerligs op 25-11-1819) (AHA-volgnr. 622): 23. Dec: [1819] / Baptizatus
est Bernardus / f: leg: Gerardi Jo~is Beijer, et Theodorae Kroes, Conj: / Susc: Gerrit Slutter, et
Alijda Kroes. // [cc 31-8-2007/22-3-2008 tB]
– Gerhardus (Gradus) Slutter:
14-11-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-11-1821 No 111. // Heden den Veertienden der maand November een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten Tien
uren, zijn voor mij [Johan Richard Boeveldt Eerste Assessor waarnemende de functien by ziekte
van] Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Gradus Slutter Landbouwer oud
Zeven en vyftig Jaren, en Hendrik Jan Rutgers Wever oud vier en vijftig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Maandag den Twaalfden der maand November achttien honderd een en twintig, des avonds ten Tien uren, in het huis No. 418 in Klein Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Dertien Jaaren is overleden. Gerrit Jan
Westerveld Zoon van Derk Hendrik Westerveld Timmerman en Frederica Freriks in Bredenbroek
woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar van
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deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve,
na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met den eerstgenoemde Comparant verklarende
den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schrijven / het
bovenstaande renvoy geappr // G Sluijter / JRBoeveld // [cc (webfoto) 10-3-2010/29-7-2012 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Slutter:
23-2-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-2-1825 No 19. / Heden den drie entwintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten Elf uren,
zijn voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand van het Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Jan Ditters, dagloner oud vier endertig jaren, en Gerrit Slutter Landbouwer oud vijf en veertig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den twee en Twintigsten
der maand Februarij, achttien honderd vijf en twintig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 308.
in Veldhunten binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van drie enveertig Jaren is overleden Hendrik Kroesen, Landbouwer geboren in dit ambt, Eheman van Johanna Seessink, Landbouwster in dit
ambt woonachtig, en Zoon van Jan Kroesen, Zonder beroep in dit ambt woonachtig, en van diens
overledene huisvrouw Geertruid van de Pavord in dit ambt 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 de Comparanten // D:J Ditters / G Sluijter / De Haes // [cc (webfoto) 9-1-2011/15-2012 tB]
– Gerhardus (Gradus) Sluiter:
22-10-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-10-1825 No 76. / Heden den twee en
twintigsten der maand October 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 Gradus Sluiter landbouwer oud twee en Zestig jaren, en Willem Ubbink dagloner oud twee en dertig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op vrijdag den Een en twintigsten der
maand October achttien honderd vijf en twintig, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 416
in klein Bredenbroek binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Zes en veertig Jaren is overleden
Gezina Nibbelink, Zonder beroep in de Gemeente Varsseveld geboren, Ehevrouw van Berend
Heesen wever wonende in deze Gemeente en Dochter van wijlen de Ehelieden Hendrik Nibbelink
en Johanna Lensink. / 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 Eerst genoemden Comparant, verklarende laatst gemelde daartoe aangezocht niet te Kunnen Schrijven. // G Sluijter / De
Haes. // [cc (webfoto) 20-2-2011/14-4-2012 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
18-12-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-12-1826 No 83. / Heden den achttienden
der maand December een duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags ten tien uren,
zijn voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Sluiter, Landbouwer oud Zes enveertig jaren, en Johannes Beekman, landbouwer, oud vieren twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den zestienden der
maand December achttien honderd zes en twintig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 173.
in Veldhunten, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en tachtig Jaren, is overleden Jan
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Kroesen, Zonder beroep, geboren en gewoond hebbende, in deeze Gemeente, weduwenaar van
wijlen Geertruid van de Pavord, en Zoon van wylen de Ehelieden Derk Kroesen, en Aleijda Loijen.
/ En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // J. Beekman / G Sluiter / FWJ De
Haes // [cc (webfoto) 22-4-2011/15-5-2012 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1345), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 209:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 165 [N.B.: ingeschreven in de volgorde: 163 – 164 – 166 – 165 – 167]
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Sluiter
– Geboortedatum: den 21 Sept 1780
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Jacobus Ernsten Mei 1826 vertrokken naar Sub No 236 / Willemina
Kolenbrander ook vertrokken Mei 1827. / Derk Bussink mei 1827. vertrokken / 3 Bernadus Slutter
Mei 1827 overleden / No 9 vertrokken Mei 1829 naar Sub No 730 / No 10 id~ naar Sub No 871 // [cc
3-6-2004/22-8-2004 tB]
– Gerhardus (Gradus) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2856), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
– Naam: Gradus Slutter
– Geboortedatum: den 2 August 1763
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 61): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister “A”, katern
“Bergh”):
– Volgnommer: 12 [11 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 8]
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 11
– Naam: Gerrit Sluiter
– Geboren: 1787
– Beroep: Knegt
– Stemrecht: Ja
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/26-10-2003 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Sluijter:
14-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-2-1831 No 28. / Heden den Veertienden
der maand February één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren, zijn
voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Jan Rutgers Linnenwever oud twee en Zestig jaren, en Gradus Sluijter Landbouwer oud Zevenen Zestig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Twaalfden der
maand Februarij een duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis
No. 328 in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negentien Jaren is
overleden Berend Westerveld, Timmerman Geboren en Woonachtig in deze Gemeente Zoon van
Derk Hendrik Westerveld en Hendrika Freriks, Ehelieden, Timmerman van 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 tweden genoemde
Getuigen, den eerstgenoemden Getuygen daar toe aangezocht Zynde heeft verklaard niet te Kunnen
Schrijven / G Sluijter / J R Boeveld // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Sluyter:
25-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1831 No 32 / Heden den Vyfen
twintigsten der maand Februarij 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 / Christiaan Frans
Hafkenscheidt, Holtdrost oud Zeven en Zestig jaren, en Gradus Sluyter Landbouwer oud Zeven en
Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden
Zaturdag den Vyfen twintigsten der maand february een duizend acht honderd een en dertig, des
morgens ten negen uren, in het huis No. 413 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
twee Jaren is overleden Wilhelmina Sleking, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, dochter van de Ehelieden Jan Berend Sleking, Bleker en [nogmaals:] en Maria van den
Born, beide 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 de Comparanten / C,F, Hafkenscheydt / G Sluyter / J R Boeveld // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Sleuter:
± 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 517. Gerhardus Sleuter // [cc 16-6-2001/7-3-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
± 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 539. Gerrit Sluiter // [cc 16-6-2001/7-3-2004 tB]
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– Gerhardus (Gerret) Sluiter:
± 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 540. Erven Gerret Sluiter & Co // [cc 16-6-2001/7-3-2004 tB]
– Gerhardus (Gradus) Sluijter:
29-2-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-2-1836 No 20 / Heden den negen en twintigsten der maand february 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 Derk Hendrik Westerveld timmerman oud een en Zestig jaren, en Gradus Sluijter, landbouwer oud twee en Zeventig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den acht en twintigsten der maand february een duizend acht honderd zes en dertig des nachts ten half drie uren, in
het huis No. 325 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van een en Zeventig Jaren
is overleden Johanna Dinklo, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
weduwe van wylen Arend Borkes, en dochter van wylen de ehelieden Hendrik Dinklo en Theodora
Freriks. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (G.) Sluiter:
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 136:
Een stuk Bouwland onder Veldhunten, tusschen de gronden van J.B. Beekman, het gasthuis van
Terborg en G. Sluiter gelegen, «het groote stuk op de achterste Beurde» genaamd, bekend bij het
kadaster sectie D, no. 191, voor 66 roeden, 70 ellen.
[Kooper:] Lamert Hartjes daghuurder te Veldhunten // [cc 27-2-2007/19-7-2007 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Sluiter:
17-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-4-1838 No 34. / Heden den Zeventienden der
maand April een duizend acht honderd acht en dertig des middags om Twaalf uren zijn voor ons
Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan ten Eikelder, daglooner, oud Zestig jaren, wonende te
Lengel, in deze Gemeente No. 24. en Hendrik Ketelaar, daglooner, oud negen en dertig jaren,
wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 25. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand April dezes jaars, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 19. te Lengel binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Cornelia Sluiter, zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden
Gerrit Sluiter en Hendrika van der Borg, weduwe van Berend Meijer, allen mede te Lengel 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, met den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis / H Ketelaar // [cc 6-3-2002/21-5-2002 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Slutter:
25-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1839 No. 19 / Heden den Vyfentwintigsten der maand February 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 / Wessel Thyssen van beroep Landbouwer oud Zes en dertig jaren, en Bernardus
Raaijman van beroep Landbouwer oud achtendertig jaren, beide te Ysselhunten in deze Gemeente
woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten der maand Februarij des
jaars achtien honderd negen en dertig des avonds ten negen uren, in het huis N o. 521 te Ysselhunten
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen en Zestig Jaren is overleden Theodora Slutter,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van wylen Derk te
Boekhorst, dochter van wylen de ehelieden Gerrit Slutter en Hendrika van de Pavert / 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
Thyssen / B Raayman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Hermanus (Gerhard Hermannus) Sluiter:
?-4-1758: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / op Paaschen. / De Heer
Gerhard Hermannus Sluiter & Juffr: Anna Maria Fabricius / Elieden / met Attest uijt Isselborg. /
Na IJsselborg 6 April 1787 [of 1786?] // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Gerhardus Hermanus (Geradus Hermanus) Sluijter:
27-1-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / dito. [= den 27 Jan:] / Geradus
Hermanus Sluijter Weduwenaer van wijlen Juffr: [#Aann] Anna Maria Fabricius uijt Gendringen
/ en Johanna [<Johahanna] Margaritha Hoising Dogter van den Heer Praedikant Johanes (!)
Hoising. ook uijt Gendringen. / den 17. Febr: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Sluiter:
25-3-1758: Garrit Jan Sluiter, boerderij, geb. 25-3-1758 (woonplaats: Our); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 345 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gat Jan) Sluijter:
2-9-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / den 2 Septembr is gat Jan sluijter
[overleden] // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Sluiter:
30-6-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [Jun] 30. / Gerrit Jan Sluiter. Z.v. Willem
Sluiter. / en. Derris Woltering. d.v. Berend Woltering. / beide onder Gendringen. / getrouwt Jul 21 //
[cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4206), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 665:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 489
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 1)
– Naam: de Wed Gerrit Jan Slutter
– Geboortedatum: den 1 January 1766
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwster
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Berendina vert naar de gemeente Wisch / Hendrika vert naar Silvolde. //
[cc 7-10-2004/11-5-2005 tB]
– Gerhardus Johannes (Gradus Johannes) Slutter:
4-4-1978 (bidprentje): Ter dankbare herinnering aan onze geliefde Vader en Opa Gradus Johannes
Slutter, geboren 2 maart 1891, overleden in de gezegende ouderdom van 87 jaar op 4 april 1978,
weduwnaar van Anna Gesina van Aalst / Met heel grote dankbaarheid zien we allen terug op ’t
leven van Vader en Opa. Hij is van zo ontzettend grote betekenis geweest voor ons allen door zijn
goedheid, de overgave aan zijn gezin, zijn vredelievend karakter, zijn diep geloof. / “In Gods
naam”, hoevele malen heeft hij die woorden uitgesproken in blijde en droeve dagen, gedragen door
’n oprechte overgave aan Gods Wil. “In Gods naam” vertrouwen wij hem toe aan onze Vader in de
hemel en hebben wij zijn lichaam ter ruste gelegd naast moeder op het kerkhof van Varsselder. /
Uw blijken van medeleven welke wij mochten ondervinden bij het overlijden en de begrafenis van
Vader en Opa Gradus Johannes Slutter was voor ons een grote troost. Wij zijn U hier erg dankbaar voor. Familie Slutter / Varsselder, april 1978. // [cc (scan) 4-11-2005/6-11-2005 tB]
– Gerhardus Maria (Gerhardus Maria) Sluiter:
30-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-1-1879 No. 11. / Heden den dertigsten der
maand Januarij 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, Hendricus Beekman van beroep landbouwer, oud een en dertig jaren, en
Jannes Schepers, van beroep akkerbouwer oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den dertigsten der maand Januarij achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 243 in Veldhunten
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tien jaren en acht maanden Gerhardus
Maria Sluiter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van de
echtelieden Hendrikus Sluiter en Catharina Spiegelhoff, landbouwers, wonende binnen 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.
/ H Beekman / J Schepers / VDLaar. // [cc 30-11-2000/23-6-2002 tB]
– Gesina (Gesina) Sluiter:
1-3-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-3-1826 No 21. / Heden den Eersten der
maand Maart een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Lodewijk Ehrhart, veldwagter oud
achtenveertig jaren, en Jan Hendrik Geerts wever oud vijf endertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den acht entwintigsten der maand
Februarij achttien honderd zes en twintig, des avonds ten vijf uren, in het huis No. 100. in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Zestig Jaren is overleden Derk Hendrik
van Wasen, dagloner geboren onder Boekholt, koninkryk Pruissen, Eheman van Hendrika Janssen,
en Zoon van wijlen de Ehelieden Jan van Wasen, en Gesina Sluiter. / 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 Eersten Comparant, verklarende den laatsten niet te Kunnen Schryven. // L.
Ehrhard / FWJ De Haes. // [cc (webfoto) 8-3-2011/8-6-2012 tB]
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– Gisberta (Gisberta) Slutter:
9-4-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 15): 9. Aprilis [1811] / Baptizatus est Joannes
Henricus / filius legitimus Gerardi Te Wiel, et Gisbertae Slutter Conj: / Susc: Bernardus te Wiel,
et Willemina Van Lathum. // [cc 10-11-2006/16-10-2008 tB]
– Gisberta (Gisberta) Slutter:
9-7-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 103): 9â Julii [1812] / Baptizata est Anna / filia legitima
Gerardi Te wiel, et Gisbertae Slutter Conj: / Susceperunt Bernardus Slutter, et Gertrud Te wiel. //
[cc 23-3-2007/1-10-2008 tB]
– Gisberta (Gisberta) Slutter:
5-8-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 109): [den] 5. Aug: [1812] / Baptizatus est Bernardus /
filius legitimus Gerardi Helming, et Berndinae Slutter Conj: / Suscepêre Derk Beijer, et Gisberta
Slutter. // [cc 23-3-2007/29-9-2008 tB]
– Gisberta (Gisberta) Slutter:
15-9-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 260): 15. Sept: [1814.] / Baptizata est Jo~a
Hendrica / filia legitima Gerardi Te Wiel, et Gisbertae Slutter Conj: / Susceperunt Jo~es Laurens
te Wiel, et Jo~a Te Wiel. // [cc 24-5-2007/23-8-2008 tB]
– Gisberta (Giesbertha) Sluiter:
14-2-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 14-2-1815 No 13 / In het jaar achtien honderd
vijftien den veertiende Februarij des morgens agt uuren is voor ons vice Burgemeester, in afweezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Giesbertha Sluiter, [#woonende in Megchelen] oud Een en dertig jaren, ons verklarende, dat [#zijne huisvrouw] Catharina
Lamers oud agt en dertig Jaaren op den twaalfden Februarij, des morgens om Zeven uren is verlost
van een dochter, [#in het huis No 236] welke de voornaam van Hendrina te Kaat heeft ontvangen;
waarvan wij in bijzijn van Gradis Bockting, Timmerman, oud vier en vyftig Jaaren, Bernard Nieuwenhuis, daglooner, oud veertig Jaaren, alle woonagtig in deze Gemeente deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen Bernard Nieuwenhuis verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gisberta (Gisberta) Slutter:
10-3-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 374): 10. Martii [1816.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Willemina /
filia legitima Bernardi Te wiel, et Gerardae Willemsen Conj: / Suscepêre Jan Willemsen, et Gisberta Slutter. // [cc 7-6-2007/30-6-2008 tB]
– Gisberta (Giesbertha) Sluiter:
17-3-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 17-3-1817 nr. 11 / Heden den Zeventiende der
maand Maart een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om Negen uren, is door ons
vice Bur[ge]mr als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den BurgerDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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lijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Gerrit te Wiel timmerman
oud zes en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Giesbertha Sluiter oud vier en dertig jaren, op
Zaturdag den vyftiende der maand Maart, des avonds ten half tien uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Bernardus / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gradis Bockting timmerman, oud vijf en vyftig jaren,
en van Bernardus Nieuwenhuis, daglooner oud drie en veertig 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. /
uitgenoomen B: Nieuwenhuis verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gisberta (Gijsbertha) Slutter:
20-5-1821: 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. 669): [1821.] / 20. Maji / Baptizata
est Wilhelmina / f: leg: Gerardi Terwiel, et Gijsberthae Slutter Conj: / [Susc:] Aarnt Terwiel, et
Berndina Slutter. // [cc 14-9-2007/5-3-2008 tB]
– Gisberta (Gisabetta) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2020), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 305:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 238
– Aantal bewoners: 17 (dit is nr. 2)
– Naam: Gisabetta Slutter
– Geboortedatum: den 20 Mei 1783
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Hendr Eppink 1 Novemb 1826 vertrokk~ naar Bienen / 10 & 11 vertrokken Mei 1827 / 12 & 14 vertrok mei 1828 // [cc 15-7-2004/27-9-2004 tB]
– Helena (Helena) Sluiter:
2-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-5-1879 No. 49 / Heden den Tweeden der
maand Mei 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, Theodorus Weiman van beroep Klompenmaker oud een en veertig jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud Vijf en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Dertigsten der maand April achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk D No. 119 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en acht maanden Johannes Antonius
Tempels, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Jan Tempels
en van Helena Sluiter, 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. / T: Weiman / J Evers / VDLaar.
// [cc 5-4-2001/19-7-2002 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – SLUITER (nr. 217-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 37

– Hendrica (Henrina) Sluijter:
14-4-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 14. Aprill / Baptizata est
Joanna Gertrudis / Parentes Wessel Tangeler et Catharijn Bunnings / Patrini Antonius Sesing et
Henrina Sluijter // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hendrica (Hendrica) Schluter:
23-2-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758. / 23 februarii / baptizata
est Hendrica / parentes Wilhelmus Schluter et Geeske Messings / patrini Hendricus Thuss et Anna
Beyers. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hendrica (Hendrijcka) Sluijtters:
6-3-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 6 maert is hendrijcka Sluijtters over leeden // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hendrica (Hendrina) Slutter:
11-11-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 128): 11. Nov: [1812] / Baptizata est Joanna Gertrudis
/ filia legitima Joannis Te Pas, et Hendrinae Slutter Conj: / Susceperunt Gradus Lueb, et Aleijda
Poolhuis. // [cc 23-3-2007/26-9-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Slutter:
22-2-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 365): 22. Febr~ [1816.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Albertus / filius
legitimus Joannis te Pas, et Hendrinae Slutter Conj: / Suscep: Hermanus Te Pas, et Joanna Sonders. // [cc 7-6-2007/3-7-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Slutter:
13-7-1821: 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. 686): [1821.] / 13. Julii / Baptizata est
Alijda / f: leg: Joannis Pas, et Hendrina[e] Slutter Conj: / Susc: Gerardus Pas, et Joanna Slutter. //
[cc 14-9-2007/3-3-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Slutter:
15-3-1823: 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. 819): [sub «1823 baptizati sunt»] 15
Mart: / Henricus Wilhelmus / F:l: Theodori Vissers et Annae Hamerslag Par: / Jan Willem
Hamerslag et Hendrina Slutter Susc: // [cc 26-10-2007/3-2-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Slutter:
22-5-1824: 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. 909): [sub «1824 baptizati sunt»] 22
Maji / Antonia Dorothea / F:l: Joannis [#te] tepas et Hendrinae Slutter P[ar]: / Antonius Knaven et
Theodora Slutter Susc: // [cc 31-10-2007/12-1-2008 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Slutter:
13-5-1825: 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. 974): [sub «1825 baptizati sunt»] 13
Maj: / Henricus / Fil: leg: Joannis Kroesen et Hendrinae te pas Par: / Henricus Voogt et Hendrina
Slutter Susc: // [cc 31-10-2007/31-12-2007 tB]
– Hendrica (Hendrina) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 657), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 83:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 83
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Hendrina Slutter
– Geboortedatum: 17 Febr 1788
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 22-4-2004/19-7-2004 tB]
– Hendrica (Hendrika) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4209), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 665:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 489
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 4)
– Naam: Hendrika [Slutter]
– Geboortedatum: den 12 Octo 1809
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Berendina vert naar de gemeente Wisch / Hendrika vert naar Silvolde.
// [cc 7-10-2004/11-5-2005 tB]
– Hendrica (Hendrina) Sluiter:
16-5-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-5-1854 No 61. / Heden den Zestienden der
maand Mei achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland,
verschenen Gerrit Jan Bruens van beroep Stroodekker oud een en dertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Sluiter zyne huisvrouw op Maandag den vijftienden
der maand Mei achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten vier uren, ten huize van hem Comparant in Wieken No. 141, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendrina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van de getuigen Jacobus Welsink van beroep Landbouwer oud acht en dertig
jaren, en Gerrit Hendrik Jenster van beroep daglooner oud Zes en vijftig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Sluiter:
4-6-1857: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 4-6-1857 No 14. / Op heden den vierden der
maand Juny achttien honderd zeven en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan / Gerrit Jan Bruens,
Stroodekker, oud vier en dertig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, weduwenaar van
Hendrina Sluiter, meerderjarige Zoon van Bernardus Bruens, Stroodekker, mede in deze Gemeente woonachtig, en van wylen diens ehevrouw Hendrina Dierking, ter eenre; / en Everdina Zimmerman, Arbeidster, oud twee en dertig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter van Joseph Zimmerman, Timmerman, mede in deze Gemeente woonachtig, en van
wijlen diens ehevrouw Theodora Smeenk, ter andere Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan ons
overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit Huwelijk op zondag den vier en twintigsten en op zondag den een en dertigsten Mei achttien honderd Zeven en vijftig binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Het Certificaat van voldoening aan de
Nationale Militie. / 3. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 4. Het geboorteattest der Bruid. / 5.
Het doodattest van Hendrina Sluiter, laatste vrouw des Bruidegoms, ten blyke, dat Zyn vroeger
huwelyk is ontbonden. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane
aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden
zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der Wet verklaard, dat Gerrit Jan Bruens, en Everdina Zimmerman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles
is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te
weten: Elias Bruens, Schoenmaker, oud dertig jaren, volle broeder des Bruidegoms, Lambertus Koldewij, Landbouwer, oud vijf en dertig jaren, Gerrit Heesen, insgelijks Landbouwer, oud vijf en
twintig jaren, en Gradus Jacobus van Roden, Nachtwaker, oud vijf en veertig jaren, allen in deze
Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Bruidegom, de Bruid, en de getuigen / G J Bruens / E Zimmerman / E Bruins / L Koldewij
/ G Heesen / G J van Roden / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Schluiter:
24-6-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 24 Dito. [= Junij.] / Derck
Swekers, Zoon van wijlen Derck Swekers uijt Voorst. / en Christina Schluiters, Dogter van Hendrick Schluiter uijt Aanholt. / dese zijn den 15 alhier gecopuleert // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hendricus (Henricus) Schlutter:
30-8-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 30 augusti / Baptizatus est
Theodorus henricus / Parentes Derck Sweekhorst et [#henricus] Christina Schlutters / patrini henricus Schlutter [wichet>] wichert Swekhorst assistens et aleijde immincks // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hendricus (Hendrick) Sluijter:
4-7-1751: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1751. / den 4 Julij. / Gerrit Diters weduwenaer
van wijlen Geesken Bongers uijt Ulft onder Gendringen. / en Mechchelt Sluijters, Dogter van Hendrick Sluijter onder Zilwolde. / dese zijn den 18. Julij hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hendricus (Hendrick) Sluijtter:
21-4-1756: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1756 / den 21 apriel is hendrick
Sluijtter over leeden // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
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– Hendricus (Hendrick) Sluijter:
3-8-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / den 3 Aug: / Jan overgoor Zoon van
wijlen Jannes Overgoor uijt Our onder Gendringen / en Aleida Sluijters Dogter van wijlen Hendrick Sluijter uijt Voorst. / dese zijn den 24 Aug: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluiter:
1-3-1780: Hendrik Sluiter, akkerman, geb. 1-3-1780 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 757 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluyter:
31-8-1808: Inventaris van het archief van de ambtenaren belast met de invordering van de belasting
op het recht van successie 1806-1817; Rijksarchief Arnhem, inv. nr. VI-91, blz. 14, nr. 80 (38)
[ondertekening: “W Te Boekhorst Coster”] / [Gendringen] / “Lyst Der Dooden en ter aar besteet
1808” / op Den 31 Augustus is overleden Hendrik Sluiter [<Sluyter] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluiter:
14-4-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 14-4-1813 nr. 9 / In den Jaare agtienhondert en
Dertien, den Veertiende April, des Avonds half Negen uuren, is voor ons Maire, officier van den
Burgerlijke Stand, der Gemeente Netterden, canton Gendringen, Departement van den Booven
ijssel, verscheenen, Jan Veldkamp, daglooner oud Zeven en Veertig Jaren, en Hendrik Sluiter,
LandBouwer, oud vijf en dertig, byde in deze Gemeente Woonagtig, welke ons als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den Veertiende April des Middags twaalf uuren, in het Huis No 257, is overleeden, Bernardus Eppink, oud Een half uur, zoon van Gradis Eppink, en theodora Schut, Landbouwers, en hebben de Verklaarders, met ons de teegen woordige Acte Geteekent, na aan hun daar
van Voorleezing gedaan was. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluiter:
14-7-1813: Hendrik Sluiter, paisan (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluiter:
24-8-1813: Archief gemeente Netterden, map 12 No 3 (AHA-volgnr. 135): Quotisation de la
Commune de Netterden, redigé en vertu, de l’Arreté de Monsr le Sous-Prefect, de l’Arrondissement
Zutphen, en d.d. 11 Mars 1800 treize, No 292. par Les Conseils Municipaux du dit Commune:
– Huisnummer (No des Maisons): 258
– Naam (Noms): Sluiter
– Voornaam (Prènoms): Hendrik
– Beroep (Profession): Laboureur
– Quotisation pour 1812 (Fr/Cs): 2.00
– Quotisation pour 1813 (Fr/Cs): 2.00
Fait à Netterden de 24 Aout 1800 treize / Le Maire (Signé) Van Coeverden
[cc 28-4-2009/18-1-2011 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluiter:
17-10-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-10-1813 nr. 23 / In den Jaare Agtienhondert en Dertien den Zeventiende October, des S’Morgens Elf uuren, is voor ons Adjunct Maire, bij
absentie van de Maire, Officier van den Burgerlyke Stand, der Gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven yssel, Verscheenen Andries Venhorst, Daglooner, oud Zes
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en Vijftig Jaaren, en Gradis Venhoeve, Landbouwer, oud Zeeven en Dertig Jaaren, bijde in deze
Gemeente woonagtig / welke Ons als Buurlieden verklaart hebben dat op den Zeventiende october,
des Snagts twaalf uuren, aan het Huis No 258, is overleeden, Hendrik Sluiter, Landbouwer, woonagtig in deze gemeente, [in de marge: oud zes en dertig Jaaren / Approuvé / Adj: Maire] zoon van
wylen Willem Sluiter, en Johanna Langekamp. en heeft de Eene getuigen met ons de Tegenwoordige acte geteekent na aan hun daar van Voorleezing gedaan was, den Getuige A: Venhorst verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluiter:
17-2-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-2-1814 No 6 / In den Jare agtien hondert en
veertien den Zeventiende februarij des avonds half Zeven is voor ons Vice Burgermeester in
Absentie van den Burgermeester der gemeente Netterden Canton Genderingen Departement Van
den boven ijssel Verscheenen Andries Venhorst, dagloonder Oud Zeven en vijftig Jaar en gradis
Bekker dagloonder Oud Vijf en twintig Jaar bij de woonachtig in deeze gemeente Welke ons als
buurlieden verklaart hebben dat op den Vijftienden februarij des nagts Een uur in het huis No 258 is
overleden Hendrik Sluiter in den Ouderdom van [renvooitekentje en vervolgens doorgestreept:
vier en dertig Jaren Landbouwer woonachtig in deze gemeente Eheman van Bendina bunks woonachtig deze gemeente Zoon van wijlen Willem Sluiter en Johanna Langekamp] [in de marge: goedgekeurt / een half Jaar Zonder bedrijf Zoon van wijlen Hendrik Sluiter en Bendina Bunks, Landbouwerse, in deze gemeente woonachtig. / Cornls Kroes] en hebben Wij de tegen Woordige Acte
getekent na aan hun daar van voorleezing gedaan was de getuigen Verklarende Niet te konnen
schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Sluiter:
8-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-3-1821 No 15 // Heden den achtsten der
maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor
mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden
Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Gerrit Gerritsen Timmerman oud acht en
twintig jaren, en Fredericus Westerveld Dagloner oud twee en vyftig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op woensdag den zevenden der maand Maart achttien
honderd een en twintig des avonds ten tien uren, in het huis No. 113 in Ulft binnen dit Schoutambt,
in den ouderdom van zeven en zeventig Jaren is overleden. Anna Bussink weduwe van wylen Hendrik Sluiter en Dochter van wylen Jan Bussink / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de Comparanten. // Gart Gartsen / F Westervelt / De Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997 / (webfoto) 7-32010/11-10-2012 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1348), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 209:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 165 [N.B.: ingeschreven in de volgorde: 163 – 164 – 166 – 165 – 167]
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 4)
– Naam: Hendrikus [Sluiter]
– Geboortedatum: den 28 Juny 1825
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
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– Vertrokken of overleden: Jacobus Ernsten Mei 1826 vertrokken naar Sub No 236 / Willemina
Kolenbrander ook vertrokken Mei 1827. / Derk Bussink mei 1827. vertrokken / 3 Bernadus Slutter
Mei 1827 overleden / No 9 vertrokken Mei 1829 naar Sub No 730 / No 10 id~ naar Sub No 871 // [cc
3-6-2004/22-8-2004 tB]
– Hendricus (Hendricus) Schluter:
10-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-3-1848 No 18. / Heden den tienden der
maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Hendricus Schluter, van beroep Landbouwer, oud negen en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Joanna Bosman, Zyne huisvrouw, op
Woensdag den achtsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des morgens ten tien
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 351 binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendricus. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen [#Derk] [Gerrit. / renvooi
en doorhaling van den naam “Derk” goedgekeurd] Jan Harmelink, van beroep Landbouwer, oud
acht en twintig jaren, en Hermanus [Wellink>] Willink, van beroep daglooner, oud negen en twintig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen. / J H Schluter / G J Harmelink / H Willink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Slutter:
29-1-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1856 No. 6. / Heden den negen en twintigsten der maand January achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Nijland, van beroep Radmaker, oud vyf en dertig jaren, en Antoon Kemperman, van beroep Landbouwer, oud Zeven en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den acht en twintigsten der maand
January achttien honderd zes en vijftig, des middags ten twaalf uren, in het huis No. 500 in Oer
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een en twintig jaren is overleden Hendrik Slutter,
Voerman, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, zoon van Fredrik Slutter, Voerman,
en Anna Kemperman, 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. / H Nijland / A Kemperman / v.Woelderen
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Sluiter:
30-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-1-1879 No. 11. / Heden den dertigsten der
maand Januarij 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, Hendricus Beekman van beroep landbouwer, oud een en dertig jaren, en
Jannes Schepers, van beroep akkerbouwer oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den dertigsten der maand Januarij achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 243 in Veldhunten
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tien jaren en acht maanden Gerhardus
Maria Sluiter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van de
echtelieden Hendrikus Sluiter en Catharina Spiegelhoff, landbouwers, wonende binnen deze
gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
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ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten.
/ H Beekman / J Schepers / VDLaar. // [cc 30-11-2000/23-6-2002 tB]
– Herberta Wilhelmina (Herberdina Willemina) Sluiter:
6-11-1853: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1853. / Nov. 6. / Herberdina
Willemina Sluiter / [van] Zoelen / met Att. naar Zoelen 13 Nov. 1857. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Hermanus (Harmanus) Sluijter:
20-6-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 20-6-1814 No 31. / Heden den Twintigsten der
Maand Junij eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd Wessel Hogenkamp, oud Zesëntwintig Jaren, Klompenmaker
woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg, welke ons [#een kind van het ... geslacht, heeft
voorgesteld] [verklaard heeft / renvooij en doorhalingen goedgekeurd], dat op den Twintigsten der
Maand van Junij eenduizend achthonderd veertien, des morgens om Vier uren Zijne huisvrouw
Hendrika Terhorst, bevallen, is van een dood geboren Kind. [#geboren, en aan hetwelk ... verklaard
heeft, de Voornamen te willen geven van] / De gezeide verklaring [#en voorstelling] is geschied, in
tegenwoordigheid van Harmanus Sluijter oud negenenvijftig jaren, landbouwer woonachtig te
Sillevold en van Arend te Velde oud achtënveertig jaren, Landbouwer woonachtig te Sillevold. /
Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij
geteekend met de Vader van het Kind en de getuigen, ten gezegden dage en Jare. / W Hogenkamp /
H Sluijter / A te Velde / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Sluiter:
14-3-1895: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 402]: [geb./ged.] 14/14-31895: Engelina Josephina / Parentes: Gerardus Hermanus te Wiel et Josephina Francisca Aleida
Berntsen (Groot Azewijn) / Patrini: Hermanus Sluiter (Brükhees) et Bernardina Hoegen (Azewijn)
/ Observ.: Die 29 Aprilis 1924 in ecclesia par. de Azewijn matrimonium contraxit cum Henrico
Theodoro Neyenhuis. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Hermana) Schlutter:
18-8-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 18 augustus / Baptizatus est
wilhelmus / henricus mulderman alias Löerman et hermana Schlutter / Patrini wilhelmus Schluytter et Juttyen immincks // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hermina (Hermina) Schlutters:
31-1-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 31 Januari / Baptizatus est
wilhelmus / Parentes henricus mulderman et hermina Schlutters / Patrini Joannes Tigeloven et
Joanna overgoor. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hermina (Hermina) Schlüters:
18-10-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 / 18 octob: / baptizatus est
theodorus owergöer [<owergöers] / parentes joe~s owergöers et hendrina ahlders [<alders] / patrini
joannes Ahlders [<theodorus owergoers] Hermina Schlüters. et Theodorus owergoers assistens. //
[cc (fiches) 28-8-2014 tB]
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– Hermina (Hermina) Sluijters:
7-1-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 7. Januari / Baptizata est Joanna
/ Parentes Henricus mülderman et Hermina sluijters / Patrini Derrick sweeck=horst et [niet
ingevuld] // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hermina (Hermina) Schlutters:
22-6-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 22 Junii / Baptizata est Ida
agnes / parentes henricus mulder et hermina Schlutters / patrini Jacobus Schlutter et wilhelmina
Schlutter // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hermina (Hermina) Schlutters:
11-1-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 11 Januarii / Baptizatus est
wilhelmus / Parentes Derck Sweekhorst et Christina Schlutter / Patrini Jacobus Schlutter et
hermina Schlutters // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Hermina (Hermina) Slutter:
13-2-1780: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1780 / Den 13 februarij / Hermina
Slutter overleden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Hermina (Harmina) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2858), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 3)
– Naam: Harmina [Slutter]
– Geboortedatum: den 26 Febr 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jacoba (Jacomina) Sluiter:
28-10-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 28 octobris / Baptizata Jacomina / parentes Joannis Sluiter et wilhelmina winters / patrini derck verheien et Joanna maesse. //
[cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Jacoba (Jacomijn) Sluijters:
27-1-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / den 27. Jan: / Derck Stockman, zoon
van Berent Stockman uijt Beeck onder Zeddam. / en Jacomijn Sluijters, Dogter van Jan Sluijter
uijt Gendringen. / dese zijn den 24. Febr: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Jacoba (Jacomin) Sluiter:
1-5-1763: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1763. / den 1. Meij. / Derck Stockman, weduwenaer van wijlen Jacomin Sluiter gewoondt hebbende onder Gendringen. / en Bartjen Reinders
Jonge Dogter uijt Wehl. / dese met Attest den 15 Meij. versonden. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Jacoba (Jacomina) Sluiter:
20-1-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-1-1832 No 6 / Heden den Twintigsten der
maand January een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren zijn voor ons
Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Berendsen, landbouwer oud Dertig jaren, en Hendrik Jan Hofs, eigen werkdoende oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den negentienden der maand Januarij een
duizend acht honderd twee en dertig des avonds ten negen uren, in het huis No. 390 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Tachtig Jaren is overleden Aleida Kemperman, Zonder beroep geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze gemeente,
weduwe van wijlen Derk Borkens, en dochter en (!) wylen de Ehelieden Jan Kemperman en
Jacomina Sluiter / 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 / Theodores
Berendsen / H J Hofs / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacob) Sluijter:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Boerschap Voorst”,
AHA-volgnr. 94:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 6 [hieronder:] 1 [en] – / Jacob
Sluijter / sess koeijen Een Boll eñ Vier kalver / getuijge Berndt Böemer eñ Jan Tighelavondt den
ouwden / [summa:] 5-15-: // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacob) Sluijter:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Boerschap Voorst”,
AHA-volgnr. 95:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 8 [en] – / Berndt Hatterinck / aght
koeijen Een Een winter en drij kalver / getuijg[en] Berndt Böemer eñ Jacob Sluijter / [summa:]
6-:-: // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacob) Sluijter:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Boerschap Voorst”,
AHA-volgnr. 96:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 6 [en] – / Berndt Böemer / Sess
koeijen eñ drij kalver / getuijge Jacob Sluijter eñ Hendrick Ter Horst / [summa:] 4-10-: // [cc
1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacob) Sluijter:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Boerschap Voorst”,
AHA-volgnr. 97:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Derck ter Maet / Een
koeij / getuijge Berndt Böemer eñ Jacob Sluijter / [summa:] :-15-: // [cc 1982-1999 tB]
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– Jacobus (Jacob) Sluitter:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Boerschap Voorst”,
AHA-volgnr. 103:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 7 [en] – / Freuwlijns van
Enghbergen / seeven koeijen Een kalff / getuijge Jan over Goor en Jacob Sluitter / [summa:] 5-5-:
// [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacobus) Schlutter:
22-6-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 22 Junii / Baptizata est Ida
agnes / parentes henricus mulder et hermina Schlutters / patrini Jacobus Schlutter et wilhelmina
Schlutter // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Jacobus (Jacobus) Schlutter:
11-1-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 11 Januarii / Baptizatus est
wilhelmus / Parentes Derck Sweekhorst et Christina Schlutter / Patrini Jacobus Schlutter et hermina Schlutters // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Jacobus Johannes (Jacob Joan) Schluiter:
3-2-1817: Mr Jacob Joan Schluiter, openbaar notaris des kwartiers van Zutphen; vermeld in AHAdocument 8170203a // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Slutters:
11-8-1802: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1802 / 11ma augusti / baptizatus est
Gerardus. / p: Gerardus Wolters / m. Elisabeth. Simmes. / Suscept. Antonius Borkus, Joanna
Slutters // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Johanna (Anna) Slutter:
8-5-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 20): 8. Maji [1811] / Baptizata est Joanna / filia
legitima Gerardi Venhoven, et Fridericae Evers Conj: / Susc: Reint Hooijman, et Anna Slutter. //
[cc 10-11-2006/12-10-2008 tB]
– Johanna (Jenneken) Sluiters:
14-4-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 12 / [Dagteekening:] 14 April 1814 /
[Natuur der Acten:] Verkooping van roerende goederen / [Naam en Voornaam der partijen:] ten
verzoeke van Jenneken Sluiters, wedw: Hendrik Staal / [Derzelver woonplaats:] Rafeler /
[Enregistratie:] 16 April 1814 fo 91 Ro C: 3 / regt f -10-8 penningen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Sluiters:
27-4-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 19 / [Dagteekening:] 27 April 1814 /
[Natuur der Acten:] Familie-raad ter benoeming van eenen toezienden voogd / [Naam en Voornaam
der partijen:] [1:] Minderjarige kinderen van wylen Hendrik Staal en Jenneken Sluiters / [2:] Jan
van Vorden toez voogd / [Derzelver woonplaats:] [1:] den Pol / [2:] Oer / [Enregistratie:] 2 Mei
1814 f: 92 V C: 7 / regt f 1-4-. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Jenneken) Sluiters:
14-7-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 44 / [Dagteekening:] 14 July 1814 /
[Natuur der Acten:] Verkooping van zaadgewas / [Naam en Voornaam der partijen:] ten verzoeke
van Jenneken Sluiters, weduwe Hendrik Staal / [Derzelver woonplaats:] den Pol / [Enregistratie:]
22 July 1814 fo 102 Ro C: 1 en 2 / regt f 5-2-,, // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneke) Slutter:
30-7-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 254): 30. Julij [1814.] / Baptizata est Hendrica / filia
legitima Joannis Kroes, et Berndinae Staal Conj: / Susceperunt Jan Kroes, et Jenneke Slutter. // [cc
24-5-2007/24-8-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Schluijter:
18-5-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 18-5-1818 No 21 / Heden den achttienden
der maand Mei een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Nyenhuis landbouwer oud Zeventig jaren, en Hendrik Jan ten Hek landbouwer oud Zes en Zestig jaren, beide in de Buurschap Gaanderen onder dit
Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand mei 1818 des
morgens ten een uren, in het huis No. 190 binnen dit Ambt, in den ouderdom van negen jaren is
overleden Bernadus Weggers Zoon van Derk weggers landbouwer en Johanna Schluijter wonende
in voornoemde buurschap / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve,
na voorlezing door ons benevens de comparanten en Secretaris getekend is / E nijenhuijs / H J ten
Hek / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Slutter:
13-7-1821: 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. 686): [1821.] / 13. Julii / Baptizata est
Alijda / f: leg: Joannis Pas, et Hendrina[e] Slutter Conj: / Susc: Gerardus Pas, et Joanna Slutter. //
[cc 14-9-2007/3-3-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Slutter:
28-8-1821: 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. 701): [1821.] / 28. Aug: / Baptizata
est Hendrina / f: leg: Joannis Lueb, et Herminae Brouwer Conj: / Susc: Theodorus Brouwer, et
Joanna Slutter. // [cc 14-9-2007/1-3-2008 tB]
– Johanna (Jenneken) Sluiter:
5-6-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-6-1826 No 41. / Heden den Vijfden der
maand Junij, 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 Jan Berend Beekman, Landbouwer,
oud vijftig, jaren, en Theodorus Beijer, dagloner oud twee entwintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den vierden der maand Junij, achttien
honderd zes en twintig, des namiddags ten vijf uren, in het huis No. 171 in Veldhunten binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren, is overleden Jenneken Sluiter zonder
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beroep, geboren te Emmerik, koningrijk Pruissen, Ehevrouw van wijlen Hendrik Staal in deeze Gemeente overleden en dochter van wijlen de Ehelieden Berend Sluiter en Gerritjen Weijers. / En ons
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten // J:B. Beekman / Thoeres Beyer / FWJ
De Haes. // [cc (webfoto) 12-3-2011/3-6-2012 tB]
– Johanna (Jenneken) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1404), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 214:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 171
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 7)
– Naam: Jenneken Sluiter
– Geboortedatum: den 25 July 1757
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2345), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 341:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 274
– Aantal bewoners: 19 (dit is nr. 8)
– Naam: Johanna Slutter
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: [niet ingevuld]
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Willem Sneltink vert Nov. 1827. / 8 Johanna Slutter Mei vert den 2
Febr 1828. (!) / No 7, 10, 11, 12, & 13. vert Novemb 1828 en Mei 1829. // [cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2863), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Johanna [Slutter]
– Geboortedatum: den 22 Novem~ 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Sluiters:
16-5-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 16-5-1873 No. 47. / Op heden den zestienden
der maand Mei een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Jan Adriaan Stuten, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der Gemeente,
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verschenen, Antonius Klaassen oud vierenvijftig jaren, van beroep landbouwer, en Johannes
Stephanus Pelgrum oud negenendertig jaren, van beroep waarsenmaker (!) beide woonachtig binnen
deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Donderdag den vijftienden der maand Mei,
dezes jaars, des namiddags ten vier uren, in het huis staande aan de Korte veerpoortstraat Wyk D n:
22 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vierenzeventig jaren is overleden Everdina
Weggers, Zonder beroep, geboren te Gaanderen, wonende te Doesborgh, weduwe van Willem
Overmaat, dochter van Derk Weggers en van Johanna Sluiters, beiden overleden. / Waarvan wij
deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na
voorlezing door ons is geteekend met de comparanten. / A Klaas sen / J: S. Pelgrum / Stuten // [cc
7-9-2001/6-5-2002 tB]
– Johanna (Johanna) Sluiter:
26-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1876 No. 14 / Heden den Zes en twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in
het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder
stuiting hebben plaats gehad op zondag den Veertienden en op zondag den Een en twintigsten Mei
achttien honderd zes en zeventig, / Antonius Hendrikus Roes, oud vier en veertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, Weduwenaar van Johanna Berendina Welmans,
meerderjarige Zoon van wylen de echtelieden Johannes Roes en Maria Johanna Fransisca Arnolda
Borkens, ter eenre, / en Johanna Sluiter, oud negen en twintig Jaren, Zonder beroep, geboren en
wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Fredrik Sluiter, overleden en van Anna
Kemperman, Zonder beroep, mede in deze gemeente wonende, ter andere Zyde. / En hebben tot dat
einde aan ons overgelegd: / 1o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 2o Het geboorte attest der
Bruid. / 3o Het overlydens attest van haren Vader. / 4o Het overlydens attest van Johanna Berendina
Welmans, laatste echtgenoote van den Bruidegom. / De moeder der Bruid alhier tegenwoordig heeft
ons verklaard hare toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid,
op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen
tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den
huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Antonius Hendrikus Roes en Johanna Sluiter door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen,
door partijen daartoe medegebragt, te weten: Martinus Josephus van Dielen Schoenmaker, oud drie
en vyftig Jaren, Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie en zestig Jaren, Theodorus
Eppink, Kuiper, oud negen en twintig Jaren en Johannes Antonius van Dielen, Schoenmaker, oud
Zeven en twintig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt,
en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, en de getuigen, hebbende de Bruid en hare
moeder daartoe aangezocht zynde verklaard niet te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Sluiter:
23-5-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-5-1877 No. 61. / Heden den Drie en twintigsten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bernadus Geuring van beroep Landbouwer oud Zes en twintig
jaren, en Theodorus Johannes Duitshof van beroep Landbouwer oud Vyf en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Twee en twintigDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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sten der maand Mei achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis
Wijk C No. 168 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van]
Verlost van een kind van het mannelyk geslacht Johanna Sluiter, Zonder beroep, echtgenoote van
Antonius Hendrikus Roes, Landbouwer, wonende in deze gemeente, Welk kind als levenloos is
aangegeven. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de
Comparanten. // J B Geuring / T J Duitshof / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 192/394) 22-9-2013/17-62014 tB]
– Johanna (Johanna) Sluiter:
22-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-3-1878 No. 54. / Heden den Twee en twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Johannes Borkes van beroep Tapper oud Zeven en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Sluiter, Zijne huisvrouw, Zonder
beroep op Woensdag den Twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, des
avonds ten acht uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C No. 140 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van Maria Elisabeth. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de
Getuigen Gradus Buijl van beroep Landbouwer oud Zeven en Veertig jaren, en Johan te Beest van
beroep Klompenmaker oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den Comparant en de getuigen. / G J Borkes / G Buijl / J te Beest / VDLaar. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Sluiter:
11-5-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-5-1878 No. 85 / Heden den Elfden der
maand Mei achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antonius Hendrikus Roes van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Sluiter, Zyne huisvrouw
Zonder beroep op Vrydag den Tienden der maand Mei achttien honderd acht en zeventig, des morgens ten Vyf uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C N o. 172 [<162? 168?]
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Antje. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Laurens Duitshof van beroep Landbouwer oud negen en dertig jaren, en Willem
Karel Philip Avenarius van beroep Landbouwer oud vyf en Veertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke
voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / A.H. Roes / L Duitshof / W
Avenarius / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Sluiter:
27-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-2-1886 No. 43 / Heden den zeven en twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Antonius, Hendrikus Roes van beroep landbouwer oud vier en vijftig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Sluiter, zijne huisvrouw, zonder
beroep op Vrijdag den zes en twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en tachtig, des
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nachts ten vier uren, ten huize van hem comparant in Bredenbroek Wijk C No. 180 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Johannes / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Laurens Duitshof van beroep landbouwer oud zes en veertig jaren, en Thomas, Hermanus Evers van
beroep gemeentebode 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Sluiter:
21-4-1893: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 370]: [geb./ged.] 21/21-41893: Wilhelmina Reinira / Parentes: Gerardus Hermanus te Wiel (Groot Azewijn) et Josephina
Aleida Francisca Berntsen (Groot Azewijn) / Patrini: Reinirus Bern. Ludov. Berntsen (Azewijn) et
Joanna Sluiter (Azewijn) / Observ.: No. 70 in supplo / Die 2 aug 1921 in ecclesia par. de Azewijn
matrimonium contraxit cum Petro Antonio van Wijk. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Sluiter:
26-10-1896: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 427]: [geb./ged.] 26/26-101896: Gerard. Wilhelm. / Parentes: Wilhelmus Messing et Maria te Wiel (Groot Azewijn) / Patrini:
Gerard Berntsen (Zeddam) et Joanna Sluiter (Azewijn) / Observ.: Die 18 aug. 1931 in ecclesia par.
de Netterden matrimonium contraxit cum M.G.T. Terhorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Anna Gertrud) Slutter:
16-11-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 129): 16. Nov: [1812] / Baptizatus est
Wilhelmus / filius legitimus Wilhelmi Friderici Daniel, et Anna Elisabeth Krause «itinerantium» /
Susc: Gille Simon, et Anna Gertrud Slutter. // [cc 23-3-2007/26-9-2008 tB]
– Johanna Maria Magdalena (Anna Maria Magdalena) Sluiter:
10-6-1848: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1848. / Junij 10. / Anna Maria
Magdalena Sluiter / [van] Naaldwijk. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Johanna Wilhelmina (Johanna Wilhelmina) Sluiter:
24-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-11-1904 No. 247 / Heden den vierentwintigsten November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter
Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Hendrikus Geerts oud eenenveertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Wilhelmina Sluiter, zonder beroep op
den vierentwintigsten November dezes jaars, des morgens ten drie ure, ten huize van hem aangever
te Oer nummer zevenentwintig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk
geslacht, welk kind zal genaamd worden Gerhardus Antonius / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius Hendrikus Westerhof, oud vierenvijftig jaren, van
beroep koopman en Gradus Johannes Geerts oud achtenveertig jaren, van beroep fabriekarbeider
beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Sluyter:
14-10-1725: RBS 270 (Zeddam): 1725 / Den 14 Dito [= october] getrout / Jan Sluyter J:M: uyt
Gendringen, met Willemyna Winters D: van wijlen Willem Winters uyt Wynbergen, / den Bruijdegom attestatie vertoont hebbende van de Eerw. H: A: Starink V.D.M. tot Gendringen. // [cc (fiches)
28-8-2014 tB]
– Johannes (Joannis) Sluiter:
28-10-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 28 octobris / Baptizata
Jacomina / parentes Joannis Sluiter et wilhelmina winters / patrini derck verheien et Joanna
maesse. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Slutter:
14-4-1748: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / den dito [= 14 April.] / Willem Slutter.
zoon van Jan Slutter uijt Zeddam gewoont hebbende in Voorst / en Geesken Messings. Dogter van
Hend: Messing uijt Our onder Gendringen. / dese met Attest: versonden na Zeddam. // [cc (fiches)
28-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
5-11-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / dito. [= den 5 Nov:] / Hendrick
[Rutters>] Rutter Zoon van wijlen Peter Rutter uijt Millingen / en Gerritje Sluiters Dogter van Jan
Sluiter uijt Gendringen. / versonden met Attest na Millingen. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Sluijter:
27-1-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / den 27. Jan: / Derck Stockman, zoon
van Berent Stockman uijt Beeck onder Zeddam. / en Jacomijn Sluijters, Dogter van Jan Sluijter
uijt Gendringen. / dese zijn den 24. Febr: hier gecopuleert. // [verderop wordt genoemd: G.H.
Sluyter] // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Johannes (Johannes) Schluter:
23-10-1763: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1763. / den 23. Oct: / Johannes Schluter,
Zoon van wijlen Fredrick [Schluiter>] Schluter uijt Rechlinghausen Laetst gewoondt onder Gendringen / en Eeultjen Leenders, weduwe van wijlen Hendrick Brouwer uijt Gendringen. / den 13.
Nov: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Johannes (Joannes) Slutter:
8-4-1764: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1764. / den 8. April. / Joannes Slutter, weduwenaer van wijlen Wilmina Winters thans woonende in Aanholt. / en Jacoba van der Wilgen, weduwe van wijlen Lambert Koning, woonende in Amsterdam. / den 24 April met Attest versonden. //
[cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Johannes (Johannes) Sluiter:
4-2-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770. / Feb. den 4 / Johannes Sluiter. Wed~wenr.
van wijl: Aaltjen Leenders – uijt Gend~. / met. Johanna Hering dogter van Jannes Hering van Bredenbroek onder Varseveld / den 18 Feb. getrouwt // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Johannes (Jannes) Sluijter:
26-11-1786: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1786 / Den 26 Novem is Jannes Sluijter overlede // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Johannes (Jannes) Sluiter:
17-12-1786: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1786. / Dec. 17. / Leendert Verwaai Z:v: wijl~.
Frederik Verwaai uyt Asem onder Zeddam / en Elizabeth Sluiter d.v: wijl~. Jannes Sluiter uijt
Gendringen. / [getrouwd:] 7 Jan 1787 // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
14-7-1813: Jan Sluiter, journalier (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
24-8-1813: Archief gemeente Netterden, map 12 No 3 (AHA-volgnr. 131): Quotisation de la
Commune de Netterden, redigé en vertu, de l’Arreté de Monsr le Sous-Prefect, de l’Arrondissement
Zutphen, en d.d. 11 Mars 1800 treize, No 292. par Les Conseils Municipaux du dit Commune:
– Huisnummer (No des Maisons): 57
– Naam (Noms): Sluiter
– Voornaam (Prènoms): Jan
– Beroep (Profession): Journalier
– Quotisation pour 1812 (Fr/Cs): 2.00
– Quotisation pour 1813 (Fr/Cs): 2.00
Fait à Netterden de 24 Aout 1800 treize / Le Maire (Signé) Van Coeverden // [cc 28-4-2009/19-12011 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
7-10-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 7-10-1813 nr. 20 / In den Jaare Agtienhondert,
en dertien, den Zevende October, des Morgens Negen uuren, is voor ons Adjoint Maire by absentie
van de Maire, der gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven yssel,
verscheenen Jan Sluiter, Daglooner, oud drie en Vijftig Jaaren, en Willem Vogelzang, Landbouwer
oud Vijf en dertig Jaaren, byde Woonagtig in deze Gemeente, welke Ons als Buurlieden verklaart
hebben, dat op den Zesde October, des Nademiddags Vier Uuren, in het Huis No 59 is overleeden,
Hendrica Groen, Boerin, Oud dertig Jaaren, Ehevrouw van Bernardus Terhorst, en hebben de
Getuigen met Ons de Tegen woordige Acte geteekent, Na aan hun daar van Voorleezing gedaan
was. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
1-2-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 1-2-1815 No 10 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Eerste february des avonds vier uuren is voor ons vice Burgemeester, in afweezentheid
van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie
Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Bernard ter horst Landbouwer oud dertig
jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Hendrina Theunissen, oud vijf en dertig [jaren] op den
een en dertigste Januarij des morgens om Elf uren is verlost van een Zoon welke de voornaam van
Derk heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jan Sluiter, daglooner, Zes en vyftig Jaaren, en
Jacob vogelzang, Landbouwer oud drie en dertig Jaaren, byde alhier woonagtig deze acte hebben
opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Sluiter:
25-2-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 25-2-1815 No 10 / In het jaar achtien honderd
vijftien den vijf en twintigste Februarij nademiddag drie uren zijn voor ons Vice burgermeester in
Afweezentheid van den burgerm[eester] Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Jan Sluiter dagloonder
oud Zes en vijftig Jaren en Johan, Jacob Vogelsanck Landbouwer Oud vier en dertig Jaren bijde
Alhier woonachtig welke ons verklaard hebben, dat op den drie en twintigste Februarij des morgens
om vier uren in het huis No 59 Derk ter horst Oud drie weeken Zonder bedrijf Zoon van Bernard ter
horst en Hendrina Theunissen is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
25-2-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 25-2-1815 No 14 / In het jaar achtien honderd
vijftien den vijf en twintigste Februarij, des Nademiddags is voor ons vice burgermeester in Afweezentheid van den burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Johan Jacob Vogelsanck
Landbouwer oud vier en dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Alijda hollandsch oud
een en twintig Jaren op den drie en twintigste Februarij des morgens om vier uren is verlost van een
Dochter welke de voornaam van Megtildis heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jan Sluiter
dagloonder Oud Zes en Vijftig Jaren en Bernard Terhorst Landbouwer oud dertig Jaren bijde alhier
woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
15-6-1816: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1661 No 25 (ongemerkte bijlage) / Extract uit het Register der aangiften van verkoopingen
van roerende goederen. / Den vyftienden Junij 1816 / Is gecompareerd de Heer Peter Christiaan van
Woelderen, griffier van het Vredegeregt des Kantons Gendringen, residerende te ’s Heerenberg, dewelke verklaarde, dat hij, ten verzoeke van Hendrik van Zalingen, bakker, wonende te ’s Heerenberg, op den Achttienden dezer des namiddags om twee uren, ten huize van Jan Sluiter, op den
Speelberg, in de Gemeente Netterden, zal verkoopen eenige perselen Klaver, Staande in Kobezenweide, aldaar gelegen, en toebehoorende aan den requirant. / En heeft geteekend. /Was get:/ P:C:
van Woelderen / Voor Extract Conform / Timmerman // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Sluiter:
10-10-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 10-10-1816 No 35 / Heden den tienden der
maand October een duizend achthonderd zestien, des voor de middags om thien uren, is voor ons C:
Kroes vice Burgemr als hier toe bij besluit van den Burgemeester speciaal gedelegeerd Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jacobus
Vogelsanck Landbouwer oud vijf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Aleida Hollandsch
oud vier en twintig jaren, op woensdag den Negenden der maand October, des Smorgens ten Zeven
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van
Johannes Hendrickus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan
Sluiter dagloonder, oud Zeven en vijftig jaren, en van Bernardus ter horst Landbouwer oud Een en
dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten
deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Joannes) Slutter:
20-7-1821: 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. 689): [1821.] / 20. Julii / Baptizata est
Catharina / f: leg: Theodori Mulleman, et Everdinae Hooiman Conj: / Susc: Joannes Slutter, et
Willemina Van Dielen. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
– Johannes (Jan) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 83), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 10:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 10
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 7)
– Naam: Jan Slutter
– Geboortedatum: 6 Maart 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 1-4-2004/2-6-2004 tB]
– Johannes (Johannes) Slutter:
29-9-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-9-1845 No 121. // Heden den negen entwintigsten 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 Jan Hendrik van Keeken, van beroep Schoolonderwyzer, oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Sophia Susanna Frowein, Zyne
huisvrouw op Zaturdag den Zevenentwintigsten der maand September achttien honderd vijf en
veertig, des morgens ten elf uren, ten huize van hem Comparant in Etten No 563, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven
van Wilhelm Emanuël. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de
getuigen Jan Hendrik Brinks, van beroep Schoenmaker, oud Zesenveertig jaren, en Johan Slutter
van beroep Schoenmaker, oud vyfendertig 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. // JHvKeeken. / J H Brinks / J Slütter /
v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 68/288) 9-7-2014/1-8-2014 tB]
– Johannes (Johann) Slutter:
14-10-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-10-1845 No 131. // Heden den veertienden der maand October achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johann Slutter van beroep Schoenmaker oud vyfendertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Ida Brus zyne huisvrouw op Dingsdag den veertienden der
maand October achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten tien uren, ten huize van hem
comparant in Etten No 575, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Engelbart / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Everhardus Krytenberg van beroep Smid oud eenenveertig jaren, en Jan Wassing van beroep Schoenmaker 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. // J Slutter / E Krytenberg / J
Wassing / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 71/288) 9-7-2014/28-7-2014 tB]
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– Johannes (Jan) Schlutter:
5-2-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-2-1856 No. 8. / Heden den vijfden der
maand February achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Derk van Gorkum, van beroep daglooner, oud Zeven en Zestig jaren, en Jan
Schlutter, van beroep Boerenwerk doende, oud acht en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den vierden der maand February achttien
honderd zes en vijftig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 430a in Ulft binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van een en tachtig jaren is overleden Catharina Lucia Elisabeth Cramer, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe eerst van Johannes Theodorus
van Bolderick, en laatstelyk van Bernardus ten Haaff, dochter van wylen de ehelieden Bastiaan
Cramer en Cornelia Wissing. / 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. / Dk Van Gorkum / J Schlutter / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johann) Slutter (2x):
6-2-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-2-1858 No. 23 / Heden den Zesden der maand
Februarij achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johann Slutter van beroep Schoenmaker oud Zeven en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Ida Brus, zijne huisvrouw op Vrydag den vyfden
der maand Februarij achttien honderd acht en vijftig, des morgens ten elf uren, ten huize van hem
Comparant in Etten No. 575 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Arend te Boekhorst van beroep daglooner oud Twe en
veertig jaren, en Wolter Nijland van beroep Winkelier oud Zeven en Vijftig 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 Slutter / A te
Boekhorst / W. Nijland / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Sluiter:
12-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-6-1879 No. 67 / Heden den Twaalfden 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, Johannes Marneth van beroep Akkerbouwer oud negen en Veertig jaren, en Jan
Hendrik van Aalst van beroep Klompenmaker oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Tienden der maand Juny achttien
honderd negen en zeventig, des avonds ten [tien>] Elf uren, in het huis Wijk D No. 126 te Oer
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en drie weken Lambertus
Sluiter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Zoon van Johannes
Sluiter, Smid en van Bernardina Schuring, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente.
/ En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden
Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen
Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / J. Marneth. / VDLaar. // [cc 5-4-2001/21-7-2002 tB]
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– Johannes (Johannes) Sluiter:
21-7-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-7-1882 No. 101. / Heden den een en twintigsten der maand July achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Sluiter van beroep vrachtrijder oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antoinetta Berendina Gerritsen, zijne huisvrouw,
zonder beroep op donderdag den twintigsten der maand July achttien honderd twee en tachtig, des
avonds ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D No 140 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Grada
Maria Antonia / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Hendrik Nijland van beroep radmaker oud twee en zestig jaren, en Johannes Bernardus Smeenk van
beroep winkelier oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Slutter:
8-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-11-1904 No. 232 / Heden den achtsten
November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Theodorus Pietersen oud vijfentwintig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Beijer, zonder beroep op den achtsten
November dezes jaars, des morgens ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Ulft nummer
zesentachtig a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Wilhelmus Johannes / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Johannes Hendrikus van Uem, oud drieenvijftig jaren, van beroep arbeider
en Johannes Slutter oud zesenveertig jaren, van beroep klompenmaker beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de
marge: “overleden 19 Maart 1906”] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Slutter:
8-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-11-1904 No. 233 / Heden den achtsten
November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Johannes Peters oud zevenenveertig jaren, van beroep Steenbakker wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Maria Berendina Hakvoort, zonder beroep op den
zevenden November dezes jaars, des namiddags ten vier ure, ten huize van hem aangever te Veldhunten nummer negen binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Elisabeth / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Hendrikus van Uem, oud drieenvijftig jaren, van beroep arbeider en
Johannes Slutter oud zesenveertig jaren, van beroep klompenmaker beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Engelbertus (Johann Engelbert) Sluijter:
29-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-1-1886 No. 22 / Heden den negen en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johann, Engelbert Sluijter van beroep zonder oud acht en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Sophia, Hendrika Beekman, ongeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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huwd in deze gemeente woonachtig op Woensdag den zeven en twintigsten der maand Januarij
achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten half acht uren, ten huize van hem comparant in
Gendringen Wijk A. No. 6. binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk
geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda, en zulks op verzoek
van genoemde moeder; zijnde de aangever bij de bevalling tegenwoordig geweest. / Waarvan wij
deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Bernard Dahlhaus van beroep
metselaar oud zes en veertig jaren, en Hendrik Derksen van beroep dienstknecht oud een en veertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de
getuigen. / [renvooi, met paarse inkt:] Krachtens vonnis der arrondissements Regtbank te Arnhem
van den elfden October achttien honderd zes en tachtig, behoorlijk geregistreerd, ingeschreven op
het acht en dertigste en negen en dertigste blad van het loopende register der acten van geboorte
dezer gemeente, wordt alhier ter verbetering der nevenstaande acte aangeteekend dat in plaats van
het woord “ongehuwd” daarin worde gelezen “zijne echtgenoote” en in plaats van de woorden
“waaraan de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda en zulks op verzoek van
genoemde moeder, zijnde de aangever bij de bevalling tegenwoordig geweest”, de woorden
“waaraan door den vader de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda”. / Gendringen
den achttienden October achttienhonderd zes en tachtig. / De Burgemeester, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, V D Laar. / [einde renvooi] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Engelbertus (Johann Engelbert) Sluijter:
6-5-1889: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 6-5-1889 No. 11 / Heden den Zesden der maand
Mei achttien honderd negen en tachtig, zijn voor Ons George Joachim Kolfschoten, Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in
het Huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder
stuiting hebben plaats gehad op zondag den een en twintigsten en op zondag den acht en twintigsten
April achttien honderd negen en tachtig, / Hendricus Beekman, oud een en veertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Albert Beekman en
Gertruda Spiegelhoff, echtelieden, landbouwers, overleden te Gendringen / en Louisa Adelheid
Lueb, oud zeven en dertig Jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Dornick, gemeente Vrasselt
in Pruissen, meerderjarige dochter van de echtelieden Heinrich Lueb, landbouwer, wonende te Dornick en Maria Offenberg zonder beroep, overleden te Dornick meermeld. / En hebben tot dat einde
aan ons overgelegd: 1o. een certificaat afgegeven door den Burgemeester der gemeente Vrasselt in
Pruissen ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting zijn
afgeloopen / 2o het geboorte attest van den bruidegom. / 3o het geboorte attest der bruid. / Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd
zijnde: dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hendricus Beekman en
Louise Adelheid Lueb door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in
tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebracht, te weten: Johann Engelbert
Sluijter, zonder beroep, oud een en veertig Jaren, Zwager des bruidegoms, Bernardus Johannes
Knaven, logementhouder, oud drie en vyftig Jaren, Hubert Johann Hanrath, Kleermaker, oud een en
veertig Jaren, en Hendrikus Beijer, koster, oud veertig Jaren, allen wonende in deze gemeente. /
Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven
hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de
bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Engelbertus (Johann Engelbert) Sluijter:
15-2-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-2-1908 No 29 / Heden den vijftienden
Februari negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Johannes Bernardus Dahlhaus oud achtentwintig jaren, van beroep metselaar wonende in
deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Christina Linders, zonder beroep op den veertienden Februari dezes jaars, des avonds ten zeven ure, ten huize van hem aangever te Gendringen
nummer elf binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Johannes Gerhardus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Johann Engelbert Sluijter, oud zestig jaren, van beroep zonder en Johannes
Theodorus Friesen oud zevenenveertig jaren, van beroep bierhuishouder beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (2x) (Jan Hendrik/Jo~es Henricus) Slutter:
31-10-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 199): 31: Oct: [1813.] / Baptizatus est Jan Hendrik /
filius legitimus Jo~is Henrici Slutter, et Berndinae Bunk Conj: / Susceperunt Theodorus Koops, et
Elisabeth Slutter. // [cc 23-3-2007/6-9-2008 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendricus) Schluter:
28-3-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-3-1845 No 42. // Heden den acht en twintigsten der maand Maart 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 Hendricus Schluter, van beroep Landbouwer, oud Zes en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Joanna Bosman, Zyne huisvrouw, op
Donderdag den Zeven en twintigsten der maand Maart achttien honderd vijf en veertig, des nachts
ten een uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No 351., binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerarda. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Berend
Kleinhesselink van beroep daglooner, oud negen endertig jaren, en Hermanus te Grotenhuis, van
beroep daglooner, oud negen enveertig 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 laatstgenoemden getuige, hebbende de eerstgenoemde getuige,
daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // J
H Schluter / H M Tegrotenhuis / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 48/288) 7-7-2014/28-8-2014 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendricus) Schluter:
10-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-3-1848 No 18. / Heden den tienden der
maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Hendricus Schluter, van beroep Landbouwer, oud negen en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Joanna Bosman, Zyne huisvrouw, op
Woensdag den achtsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des morgens ten tien
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 351 binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendricus. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen [#Derk] [Gerrit. / renvooi
en doorhaling van den naam “Derk” goedgekeurd] Jan Harmelink, van beroep Landbouwer, oud
acht en twintig jaren, en Hermanus [Wellink>] Willink, van beroep daglooner, oud negen en twintig
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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 H Schluter / G J Harmelink / H Willink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus Theodorus (Johannes Hendricus Theodorus) Sluiter:
1-11-1968: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1173]: [geb./ged.] 17/17-81944: Hendrica Johanna Maria / Parentes: Theodus Francus Lensing et Maria Wilha Egging
(Azewijn) / Patrini: Johes Theod. Lensing (Azewijn) et Hendrica Aleg. Both (Kilder) / Observ.:
Confirmata 19-9-1955 / Matrimonium contraxit cum Johanne Hendrico Theodoro Sluiter in
ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 1 m. Nov. 1968. // [cc 1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– Lambertus (Lambertus) Sluiter:
12-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-6-1879 No. 67 / Heden den Twaalfden 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, Johannes Marneth van beroep Akkerbouwer oud negen en Veertig jaren, en Jan
Hendrik van Aalst van beroep Klompenmaker oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Tienden der maand Juny achttien
honderd negen en zeventig, des avonds ten [tien>] Elf uren, in het huis Wijk D No. 126 te Oer
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een Jaar en drie weken Lambertus
Sluiter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Zoon van Johannes Sluiter, Smid en van Bernardina Schuring, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente. / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden
Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen
Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / J. Marneth. / VDLaar. // [cc 5-4-2001/21-7-2002 tB]
– Laurens (Lourens) Sluiter:
16-4-1786: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1786 / April 16 / Lourens Sluiter Wedwenr~ [^van
Reinier Elshof] onder Anholt. / en Johanna Geertruid Rodespijker wedwe van wijl~ Johannes Aalders onder Gendringen // [de trouwdatum is niet ingevuld; het volgende huwelijk (te Kolf-Kempers)
is gesloten op 7. Maij.] // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Maria (Marij) Sluytters:
30-11-1770: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1770 / den 30 novemb= is marij
Sluytters over leeden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Maria (Maria) Sluiter:
9-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-6-1840 No 61. / Heden den Negenden der maand
Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Jan
Jansen, daglooner, oud Acht en Vijftig jaren, en Willem Romberg, Voerman oud Zes en Vijftig
jaren, beide wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Achtsten der maand Junij dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het Huis No. 123 te ’s
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig [sc. jaren] is overleden
Maria Sluiter, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, OngeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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huwde Dochter van Theodorus Sluiter, Kleermaker en Aleida Daals, Ehelieden te ’s Heerenberg
voornoemd 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 voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / E:V:Grotenhuis / J Jansen / W Romberg
// [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Sluiter:
28-4-1897: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 437]: [geb./ged.] 28/28-41897: Alphonsus Henricus / Parentes: Henricus Carolus Hoegen et Theresia Elisabeth Berntsen
(Groot Azewijn) / Patrini: Henricus Hoegen (Azewijn) et Maria Sluiter / Observ.: No. 155 / Die 7
maji 1930 in ecclesia par. de Azewijn matrimonium contraxit cum Aleida Elisabeth Maria Kempers. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Giesen-Sluiter:
3-7-1937: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1027]: [geb./ged.] 3/4-7-1937:
Arnoldus Everardus Maria / Parentes: Antonius Henricus Maria Giesen et Helena Geertruida Maria
Brandts (Azewijn) / Patrini: Everardus Brandts (Azewijn) et Maria Giesen-Sluiter (Zeddam) /
Observ.: Confirmatus 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Wilhelmina Mathilda Uitewaal in
ecclesia Si Martini de Megchelen (Gld.) die 8 Februarii 1964 // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Elisabeth (Maria Elisabeth) Sluiter:
23-4-1779: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1779 / April. 23. / Maria Elisabeth
Sluiter. / [versonden na] Arnhem 23 Apr 1779. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Maria Elisabeth (Maria Lisabetha) Slutter:
3-6-1824: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 3-6-1824 No. 20. / Op heden den derden der
maand Junij achttien honderd vier-en-twintig, des nademiddags ten negen ure, compareerde voor
Ons Lodewyk Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Jan Polman, buurman van de overledene oud zeven en twintig Jaren, knecht en
Wolter Berendsen buurman van de overledene oud vyf en veertig Jaren, Smit beide wonende te
Zevenaar / welke ons hebben verklaard, dat Alexander Brands, in leven rentenier gewoond hebbende te Zevenaar, weduwenaar van Mechtildis Stans zoon van Albertus Brands en Maria Lisabetha Slutter, beide overleden, (:geboren te Millingen:) ten huize van Jacobus van der Grinten te
Zevenaar No 128 op heden den derden Juny des avonds ten half acht uren in den ouderdom van zes
en zestig jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de comparanten met ons is geteekend. / Jan Polman / W Berndsen / Frowein // [cc 15-11-2000/2210-2001 tB]
– Matthaeus (Mathys) Sluiter:
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 5 / Heden den Zevenden der maand
January des jaars achtien honderd vier en dertig, des Voormiddags om Elf uren, is voor ons M r Jan
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Mathys Sluiter, dagloner
oud Zes en Dertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 242 / dewelke ons verzocht
heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zyne Ehevrouw Hendrika Jansen, oud
negen en Dertig Jaren [#jaren], op Zondag den Vijfden der maand January dezes jaars, des
Smorgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Everdina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
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Lambertus Alings, Strodekker oud drie en Zeventig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente
No. 244 en van Arnoldus Gerritsen Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, wonende te Braamt in
deze Gemeente No. 243 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. met uitzondering van de declarant en tweede getuige, als verklarende niet te
Kunnen Schryven. / [in de marge:] Geboorte van Everdina Sluiter. // [cc 1982-1999 tB]
– Matthaeus (Matthys) Sluiter:
11-12-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 11-12-1834 No 92 / Heden den Elfden der maand
December een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om half tien uren zijn voor ons
Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Wessels, daglooner oud vier en vyftig jaren, wonende te Braampt in deze Gemeente No. 245 / en Matthys Sluiter,
dagloner oud Zeven en dertig jaren, wonende te Braampt in deze Gemeente No. 242 / dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Tienden der maand December dezes jaars, des avonds ten Negen uren,
in het huis No. 243 te Braampt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Tachtig Jaren is overleden Geesje Knuvelder, Zonder beroep, geboren te Didam en woonachtig geweest te Braampt
voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden Gert Knuvelder en Jenneken Jansen te Didam overleden, weduwe van Hendrik Gerritsen, mede te Braampt voornoemd 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.
hebbende de Declaranten verklaard niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlyden van Geesje
Knuvelder. // [cc 1982-1999 tB]
– Mechtildis (Mechchelt) Sluijters:
4-7-1751: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1751. / den 4 Julij. / Gerrit Diters weduwenaer
van wijlen Geesken Bongers uijt Ulft onder Gendringen. / en Mechchelt Sluijters, Dogter van Hendrick Sluijter onder Zilwolde. / dese zijn den 18. Julij hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Mechtildis (Meggelt) Slutters:
16-11-1771: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1771 / Den 16 November is Meggelt
slutters overleden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Mechtildis (Megchelt) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2859), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 4)
– Naam: Megchelt [Slutter]
– Geboortedatum: den 15 August 1802
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
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– N.N. (?) Schlutter:
1-11-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736. / 1 november / Baptizatus est
gerardus / Parentes Joannes Ten Holder et hendrina haerthovels / Patrini [niet ingevuld] Schlutter
et Joanna gerlinghs // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– N.N. (Juffrouw) Sluyters:
24-1-1759: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1759 / den 24 Jannuarij is Juffrouw
Sluyters [= Anna Maria Fabricius; tB] overlee[den] // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– N.N. (notaris) Schluiter:
20-3-1830: Koopakte d.d. 20-3-1830 nr. 29 [notaris Kolfschoten te Gendringen], Rijksarchief
Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 771: / No 29. / Voor den Openbaren
Notaris Jacob Kolfschoten, in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier Zutphen Provincie
Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde Getuigen / Compareerde / Derk Bruins,
Landbouwer wonende te Netterden. / Dewelke Verklaarde te hebben Verkocht, en bij deeze in
volkomen eigendom te Transporteren onder Vrijwaring als regtens. en voor geheel vrij van alle
legale geregtelijke en Conventionele Hijpotheken en Verbanden. / Aan Johan Lot, verwer wonende
te Gendringen, die alhier mede Comparerende Verklaarde in Koop te accepteren. / Een Huis Sub
numero 2 met den Hofgrond er achter, ter groote van ongeveer twee Roeden nederlandsch, staande
en gelegen in het Dorp Gendringen aan de groote Straat, tusschen het Huis en Erf van de Heer
Johan Richard Boeveld ter eenre, en anderer zyds het Huis en Erf van de Heeren Boeveld, zodanig
dit gekochte bereids eenige Jaren door den Kooper in huur gebruikt is geweest, en den Verkooper is
aangekomen by acte op den Zestienden Junij achttien honderd en dertien ten overstaan van den
Notaris Schluiter residerende te Zutphen gepasseerd behoorlyk geregistreerd, doch behoorde het
annexe Schuurtjen of achterhuis aan den Kooper, die het zelve in zijn huurtijd heeft doen
aanbouwen. / Om door den Kooper met zijn gekochte van heden af aan te worden gehandeld en er
over beschikt naar welgevallen, als met Vrij en onbezwaard Eigendom, op den last hetzelve aan en
over te nemen zodanig en in dien Staat als het zelve zich thans bevind, met alle lusten en lasten
regten en geregtigheden er aan Verknocht, wel bepaaldelyk mede het onverdeeld regt van Eigendom aan de Gendringensche gemeente Gronden. / En om alle lasten en belastingen er van Verschuld wordende van heden af aan te voldoen, in Zonderheid mede de helft van eenen uitgang ten
behoeve het Domein in het geheel groot vyftig Cents op dit gekochte en op het Erf der Heeren
Boeveld gezamentlijk drukkende, ten behoeve S’Rijks domeinen. / En is deezen Verkoop geschied
om en voor de som van vier honderd Tachtig Guldens Nederlandsch Courant, die de Verkooper
erkend bereits voor dato deezer van den Kooper ten vollen ontfangen te hebben, Kwiterende en
dechargerende deswegens ten vollen bij deeze, en hem Kooper Surrogerende in alle regten van
eigendom bezit en genot, welke hij aan het Verkochte was hebbende / Waar van acte / Gedaan en
gepasseerd te Gendringen ten Kantore van mij Notaris heden den twintigsten der maand Maart
achttien honderd en dertig, in tegenwoordigheid van Jacobus Gerhardus Te Boekhorst deurwaarder
en Evert Helmes, Schoemaker, beide wonende te Gendringen als Getuigen, die met de Comparanten
en mij Notaris deeze ten Prothocolle des Notaris Verblevene minute na gedane voorlezing
geteekend hebben. / D Bruins / J: Lot / J.G. te Boekhorst / E Helmes / Kolfschoten Notaris // f 480-/
25 Cents interesse tegen Kapitaal 5.-// Geregistreerd te Terborg den derden April 1800 dertig Deel
Veertien folio Zeven [verso?] Recto Vak Nr 2 vyf (?) Houdende een Blad & geen renvooi /
Ontvangen Negentien gulden Zestig cents regt makende met de vyfendertig opcenten zes en twintig
Gulden Zes en Veertig Cents / f 26,46 / Ebbenhorst // [cc 1982-1999 tB]
– O...: nog geen gegevens.
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– Paula Francisca Rosa (Paula Franziska Rosa) te Boekhorst-Schluter:
7-7-2008 (rouwadvertentie): [kruisteken] / Na een lang en werkzaam leven is vandaag plotseling
overleden mijn lieve man, onze vader en opa Bernard te Boekhorst / Bernardus Hendrikus Andreas /
echtgenoot van Paula Franziska Rosa te Boekhorst-Schluter // [geboren] ’s-Heerenberg 23 november 1919 / [overleden] Arnhem 7 juli 2008 // Paula te Boekhorst-Schluter / Theo / Paul en
Maaike [en] Bernice, Dimphy, Moira / Aloys en Wilma [en] Dennis, Monica // Goorsestraat 4, 7041
GA ’s-Heerenberg // Zondag 13 juli om 9.30 uur zal er tijdens de Eucharistieviering in de Pancratiuskerk te ’s-Heerenberg mede voor hem worden gebeden, hierna is er gelegenheid om afscheid
van vader te nemen in de aula bij de Emmauskerk te Lengel. / De gezongen Uitvaartdienst zal
plaatsvinden op maandag 14 juli om 10.30 uur in de Emmauskerk te Lengel, waarna de begrafenis
volgt op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Doetinchemseweg te ’s-Heerenberg. / Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal Schuurman, Molenstraat 2 te ’s-Heerenberg. / Mocht u
onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te
beschouwen. // [cc 11-7-2008 tB]
– Petrus (Peter) Schlööters:
15-10-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 10: Anno 1796
/ op den 15 October / Coram Evert Poor [en] A: Vink / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Gerhardus Schlööters Jonkman Zoon van Peter Schlööters, gebore te Uedem, en aldaar woonagtig,
/ en Geertrui Van Stege Jonge dogter gebore te Digteren en woonagtig te Stokkum Dogter Van Jan
Van Stege / den 16 October voor de Eerste maal / den 23 dito voor den tweden maal / den 30 dito
voor den Derden maal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert. / Bovestaande Perzoonen zijn den 30 October 1796 te Zeddam getrouwd Volgens attest van J. Behnen Roomsch
Priester aldaar / S’Heerenbergh den 2 November 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 19821999 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– Regina Ludovica Geertruida (Regina Louiza Gertruda) Beekman/Sluijter:
29-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-1-1886 No. 22 / Heden den negen en twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johann, Engelbert Sluijter van beroep zonder oud acht en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Sophia, Hendrika Beekman, ongehuwd in
deze gemeente woonachtig op Woensdag den zeven en twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten half acht uren, ten huize van hem comparant in Gendringen Wijk
A. No. 6. binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda, en zulks op verzoek van genoemde
moeder; zijnde de aangever bij de bevalling tegenwoordig geweest. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Bernard Dahlhaus van beroep metselaar oud
zes en veertig jaren, en Hendrik Derksen van beroep dienstknecht oud een en veertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. / [renvooi,
met paarse inkt:] Krachtens vonnis der arrondissements Regtbank te Arnhem van den elfden
October achttien honderd zes en tachtig, behoorlijk geregistreerd, ingeschreven op het acht en dertigste en negen en dertigste blad van het loopende register der acten van geboorte dezer gemeente,
wordt alhier ter verbetering der nevenstaande acte aangeteekend dat in plaats van het woord
“ongehuwd” daarin worde gelezen “zijne echtgenoote” en in plaats van de woorden “waaraan de
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voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda en zulks op verzoek van genoemde
moeder, zijnde de aangever bij de bevalling tegenwoordig geweest”, de woorden “waaraan door den
vader de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda”. / Gendringen den achttienden
October achttienhonderd zes en tachtig. / De Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, V D Laar. / [einde renvooi] // [cc 1982-1999 tB]
– Sara Elisabeth (Sara Elisabeth) Schluiters:
26-9-1760: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1760. / den 26. Sep: is gebooren het
Kindt en gedoopt den 28 Sep: / Sara Helena, / De Vader zijn WEEW: de Heer Johan, Gerhard,
Fischer. Praedikant alhier, / De Moeder Juffr: Jacoba Johanna Rijs. / getuijge den WelEeDelen Heer
Frans Johan Rijs Medicinae Doctor in Emmerick, de WelEedele Juffr: Anna Helena Avinck
geboore Fischer. en de HWGeboor: Vrouw Sara Elisabeth van Meinertzhagen geboore Schluiters.
// [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Stephana Aleida (Stephana Aleida) Sluiter:
16-10-1806: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1806 / Octob. 16 / Stephana Aleida
Sluiter. / van Anholt // [genoemd na Johannes Gerhardus Spengler] // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Theodora (Theodora) Sluijter:
4-8-1797: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 8): Ao 1797 den 4 augustus / Coram Derk
Heister, en Derk Reinholt Commissarien tot de Huwelyks Zaaken Van Netterden / Compareerde
Bernardus Meijer, Jongman, geboortig onder Netterden, en woonagtig, [in de marge: NB: op de
Speelberg] Zoon van Weijlen Bernardus Meijer, en Weijlen Johanna van Huet, / en theodora
Sluijter Jonge dogter geboortig onder Netterden, en woonagtig, [in de marge: NB: onder Borghees]
dogter van derk Sluijter, en Weijlen Gerritje Weijers, en sijn op hun versoek in ondertrouw opgenoomen / in fidem H:C:F: De Rotte Secretaris / Relateert de Bode, dat de eerste Huwelijks proclamatie van voorstaande persoonen op Zondag den 6 augustus 1797 sonder verhindering sijn voortgang heeft gehadt / de twede op Zondag den 13 Augustus / de derde op Zondag den 20 Augustus /
in fidem H:C:F: De Rotte Secretaris / Ao 1797 den 26 Augustus / Coram Derk Heister, en Derk
Reinholt Commissarien tot de Huwelijks Zaaken / Compareerde Bernardus Meijer, en theodora
Sluijter, en versogten, om in het Huwelijk te moogen bevestigt worden, en hierop in agting
genoomen sijnde, dat de drie Zondaagse Huwelyks proclamatien alhier voor de Kerspel Kerk
sonder verhindering haaren voortgangk hebben gehadt, sijn de selve, nadat het gewoone formulier
des Huwelyks aan haar is voorgeleesen, in haar Huwelyk bevestigt. / in fidem H:C:F: De Rotte
Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Slutter:
22-5-1824: 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. 909): [sub «1824 baptizati sunt»] 22
Maji / Antonia Dorothea / F:l: Joannis [#te] tepas et Hendrinae Slutter P[ar]: / Antonius Knaven et
Theodora Slutter Susc: // [cc 31-10-2007/12-1-2008 tB]
– Theodora (Theodora) Slutter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2861), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 433:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 326
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 6)
– Naam: Theodora [Slutter]
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– Geboortedatum: den 9 Novemb 1816
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Harmina gehuwd en vert naar Dinxperlo // [cc 12-8-2004/26-1-2005 tB]
– Theodora (Dorothea) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3336), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 518:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 390
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 2)
– Naam: Dorothea Sluiter
– Geboortedatum: den 25 Maart 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: [nr.] 12 13 14 15 [na een accolade:] den 1 Mei 1826
– Vertrokken of overleden: 5 Jan Berend Wensink vertrokk~ d~ 1 Mei 1826 na de Gemeente Wisch
// d~ 1 Mei 1826 [dit geldt voor de navolgende zes personen:] / 9. vertrokken na Sub N o 529 / 10.
id~ na Sub No 382 / 11. id~ na Sub No [niet ingevuld] / 6. id~ na Sub No [niet ingevuld] / 12. id~ na
Anholt Mei 1828 / 13. id~ na Dinxperlo Mei 1828 // [cc 26-8-2004/7-3-2005 tB]
– Theodora (Theodora) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4266), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 676:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 500
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Theodora [Sluiter]
– Geboortedatum: den 25 Decemb 1807
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [1.] eigenwerk doende / 5) dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 14-10-2004/12-5-2005 tB]
– Theodora (Theodora) Sluiter:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4407), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 721:
– Woonplaats: Ysselhunten
– Huisnummer: 521
– Aantal bewoners: 2 (dit is nr. 2)
– Naam: Theodora Sluiter
– Geboortedatum: den 18 July 1769
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] eigenwerkdoende
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 21-10-2004/16-5-2005 tB]
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– Theodora (Theodora) Slutter:
16-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-2-1837 No. 13 / Heden den Zestienden der
maand February een duizend acht honderd zeven 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 Hendrik Willem Westerveld, landbouwer oud een en vyftig jaren, en Arend Brus, landbouwer oud Vyftig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zestienden der maand
February een duizend acht honderd zeven en dertig des nachts ten half een uren, in het huis No. 390
in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van acht en vyftig Jaren is overleden Hendrik Borkes, opzigter der Domeinen van den Vorst van Hohenzollern Sigmaringen, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Theodora Slutter, Zonder beroep in deze
Gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Derk Borkes en Aaltjen Kemperman. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Sluiter:
5-2-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-2-1838 No. 21. / Heden den Vyfden der
maand February een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half twaalf uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Tyssen, Landbouwer oud
twee en Zeventig jaren, en Jan Kemperman, dagloner oud acht en Zestig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden maandag den vyfden der maand
February een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten half drie uren, in het huis No.
521 in IJsselhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden Derk te
Boekhorst, boeren werk doende, geboren in de gemeente Berg en woonachtig geweest in deze
gemeente, eheman [<ehevrouw] [vervolgens doorgestreept: eheman] [de doorhaling van het woord
eheman goedgekeurd] van Theodora Sluiter, Zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig Zoon
van wylen de ehelieden Bernardus te Boekhorst en Aaltjen van Gelkum / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. /
met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Slutter:
25-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1839 No. 19 / Heden den Vyfentwintigsten der maand February 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 / Wessel Thyssen van beroep Landbouwer oud Zes en dertig jaren, en
Bernardus Raaijman van beroep Landbouwer oud achtendertig jaren, beide te Ysselhunten in deze
Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten der maand
Februarij des jaars achtien honderd negen en dertig des avonds ten negen uren, in het huis N o. 521
te Ysselhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen en Zestig Jaren is overleden
Theodora Slutter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van
wylen Derk te Boekhorst, dochter van wylen de ehelieden Gerrit Slutter en Hendrika van de Pavert /
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 Thyssen / B Raayman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Theodora) Sluiter:
7-5-1839: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1839 (Rijksarchief Arnhem, archiefblok
0107, inv.nr. 154): No 49. / Op heden den Zevenden Mei Achttienhonderd negen en dertig compareerde voor ons Hendrik Rogge Kantonregter van Terborg Arrondissement Zutphen Provincie Gelderland. / Aleida Meijer huisvrouw van en ten deze geadsisteerd met Jan Wellink, eigen werk doende wonende Zamen in Ysselhunten onder Etten in de gemeente Gendringen: welke als eenige en algeheele Erfgename van Theodora Sluiter weduwe van Derk te Boekhorst laatst gewoond hebbende
en op den Drie en twintigsten february dezes Jaars te Ysselhunten voornoemd overleden, den Eed
wegens de getrouwe aangifte van derzelver nalatenschap voor het regt van Successie by de bestaande Wet te dier Zake voorgeschreven in onze handen heeft afgelegd. / Hiervan hebben wy dit
Proces-verbaal opgemaakt en na gedane voorlezing met den Comparant ons en den fungeerenden
Griffier geteekend, verklarende Aleida Meijer niet te kunnen schryven. / J Wellink / Rogge / S:
Thiebout van Zuijdam fung Griffier // Gratis geregistreerd te Terborg den achtsten Mei 1800 negen
en dertig deel negen folio honderd negen recto vak een; een blad zonder renvoyen. / De Ontvanger /
Visscher [= Mr Gerhardus Bernardus Visscher] // [cc 24-2-1999/25-5-2001 tB]
– Theodora (Theodora) Schlüter:
18-1-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-1-1858 No. 12. / Heden den achttienden der
maand January achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Kiwitz, van beroep Boerenwerk doende, oud Zes en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Schlüter, Zyne huisvrouw op
Zaturdag den Zestienden der maand January achttien honderd acht en vijftig, des nachts ten twee
uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No. 265 binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind, van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Willemina.
/ Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hermanus Seinhorst, van beroep daglooner, oud een en dertig jaren, en Martinus Zinsmeester, van beroep Boerenwerk doende oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen / T Kiwitz / H Seinhorst / M T Zinsmeester / v.Woelderen // [cc
1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Schlüter:
3-3-1886: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-3-1886 No 28. / Heden den derden der
maand Maart achttien honderd zes en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Deurvorst van beroep zonder oud een en zeventig jaren, en Johannes,
Hendricus Düking van beroep zonder oud zes en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den tweeden der maand Maart achttien honderd zes
en tachtig des nachts ten elf uren, in het huis Wijk B No. 80 in Megchelen binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van zeven en vijftig jaren en twee maanden Arnoldus Braam, kleermaker, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Theodora Schlüter zonder beroep wonende in deze gemeente, zoon van de echtelieden Jan Braam en Hendrina Visser arbeiders, overleden te Gendringen. / 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]
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– Theodorus (Theodorus) Schlutter:
11-6-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 11 Junii / Baptizatus est
Theodorus [#Jans] Joannes / [parentes] wilhelmus Schlutter et geske messinck / patrini theodorus
Schlutter et henrica martens // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Theodorus (Theodorus) Sluijter:
19-9-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 19 Septembris / Baptizatus est
Engelbertus / parentes Bernardus Russ et Christina Sluijter / patrini Theodorus Sluijter et geske
Roes. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Theodorus (Doeres) Sluijter:
31-5-1762: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1762 / den 31 maeij is doeres Sluijter
overleeden / ende (?) // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Theodorus (Derk) Sluijter:
4-8-1797: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 8): Ao 1797 den 4 augustus / Coram Derk
Heister, en Derk Reinholt Commissarien tot de Huwelyks Zaaken Van Netterden / Compareerde
Bernardus Meijer, Jongman, geboortig onder Netterden, en woonagtig, [in de marge: NB: op de
Speelberg] Zoon van Weijlen Bernardus Meijer, en Weijlen Johanna van Huet, / en theodora
Sluijter Jonge dogter geboortig onder Netterden, en woonagtig, [in de marge: NB: onder Borghees]
dogter van derk Sluijter, en Weijlen Gerritje Weijers, en sijn op hun versoek in ondertrouw
opgenoomen / in fidem H:C:F: De Rotte Secretaris / Relateert de Bode, dat de eerste Huwelijks proclamatie van voorstaande persoonen op Zondag den 6 augustus 1797 sonder verhindering sijn
voortgang heeft gehadt / de twede op Zondag den 13 Augustus / de derde op Zondag den 20 Augustus / in fidem H:C:F: De Rotte Secretaris / Ao 1797 den 26 Augustus / Coram Derk Heister, en Derk
Reinholt Commissarien tot de Huwelijks Zaaken / Compareerde Bernardus Meijer, en theodora
Sluijter, en versogten, om in het Huwelijk te moogen bevestigt worden, en hierop in agting genoomen sijnde, dat de drie Zondaagse Huwelyks proclamatien alhier voor de Kerspel Kerk sonder
verhindering haaren voortgangk hebben gehadt, sijn de selve, nadat het gewoone formulier des
Huwelyks aan haar is voorgeleesen, in haar Huwelyk bevestigt. / in fidem H:C:F: De Rotte Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Sluijter:
4-4-1801: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 30): Ao 1801 den 4 April / Coram Derk
Heister, en Derk Reijnholt Commissarien tot de Huwelijks Zaaken van Netterden / Zijn alhier in
Wettigen ondertrouw opgenoomen / Gerrit Sluijter Jongman geboortig van Broekhees, en woonagtig, Zoon van Derk Sluijter, en van weijlen Gerritjen Weijers, / met Jantje Imming weduwe van
Hermanus Heering, geboortig van Broekhees, en woonagtig, Dogter van Engelbart Imming, en van
weijlen Grietje Schut / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // den 5 april 1801 voor de eerste
maal / den 12 dito voor de twede maal / den 19 dito voor de derde maal, volgens relaas van de bode
onverhindert geproclameert / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Ao 1801 den 21 April is op
vertoont attest van J:F. Spoormakering Roomspriester te Emmerik Gerrit Sluijter, met Jantje
Imming, in de Roomsche Kerk te Emmerik in haar Huwelijk bevestigt bij publike Godsdienst. / in
fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Netterden d: 25 april 1801 // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Schluiter:
6-5-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 6-5-1833 No 41 / Heden den Zesden der maand Mei
een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Tien uren zijn voor ons M r Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Meijer, Landbouwer,
oud negen en twintig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 4. / en Derk Schluiter,
BoerenKnecht oud Acht en twintig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 3. / dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Vierden der maand Mei dezes jaars, des Avonds ten vijf uren, in
het huis No. 5. te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Zeventig Jaren is
overleden Leendert Messing, dagloner, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, Zoon
van wijlen de Ehelieden Albert Messing en Helena Tervoert, beide te Lengel voornoemd overleden,
nalatende zyne Ehevrouw Johanna Bod, dagloneres, aldaar 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 voorlezing, door ons is onderteekend, met
declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Leendert Messing. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Sluiter:
9-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-6-1840 No 61. / Heden den Negenden der maand
Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Jan
Jansen, daglooner, oud Acht en Vijftig jaren, en Willem Romberg, Voerman oud Zes en Vijftig
jaren, beide wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Achtsten der maand Junij dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het Huis No. 123 te ’s
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig [sc. jaren] is overleden
Maria Sluiter, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, Ongehuwde Dochter van Theodorus Sluiter, Kleermaker en Aleida Daals, Ehelieden te ’s Heerenberg
voornoemd 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 voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / E:V:Grotenhuis / J Jansen / W Romberg
// [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Sluiter:
4-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 4-2-1863 No. 14. / Heden den vierden Februarij
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Sluiter oud
negen en vijftig jaren, van beroep dagloner en Roelof Meyer oud zes en vijftig jaren, van beroep
landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den derden
Februarij dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis N o. 27 in Lengel binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van zestig jaren is overleden: Bartholomeus Meijer, arbeider geboren
en wonende in deze Gemeente, weduwenaar van Geertruida Oostendorp, en zoon van de echtelieden Laurens Meyer en [Aleida / renvooi goedgekeurd] Menting beiden overleden. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den eersten aangever,
hebbende de tweede als in het schryven onkundig verklaard niet te Kunnen teekenen. / D Sluiter / C
v Hugenpoth // [cc 14-6-2000/7-1-2002 tB]
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– Theodorus Hendricus (Theodorus Henrikus) Sluiter:
20-1-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Ano 1771. / [Jan. (of Februari?)] den 20. / Theodorus Henrikus Sluiter Zoon van Willem Sluiter uyt het Amt Boekholt wonend onder Aanholt / en
Hendrina Kok dogter van Jan Kok uyt Our. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Theodorus Hendricus (Derk Hendrik) Sluiter:
15-5-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785. / [Maij] 15. / Derk Hendrik Sluiter
wed~wenr van wijl~ Hendrina Koks onder Gendringen / en Anneken Sluis d.v. wijl~ Derk Sluis
van Millingen nu onder Gendringen. / getrouwt Jun 5 // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Joannes) Schlutter:
11-6-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 11 Junii / Baptizatus est Theodorus [#Jans] Joannes / [parentes] wilhelmus Schlutter et geske messinck / patrini theodorus
Schlutter et henrica martens // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– U... / V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmina (Willemina) Sluijters:
31-10-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 31. octob~. / Baptizatus est
Joannes / Parentes Gerrit d’Booje et Elisabeth Gasseler / Patrini Joannes Pijrick et Willemina
Sluijters // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Sluters:
14-4-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / den 14 April / Bapz: Ida Agnes
/ fil: Jacobi Möllderman, et Wilhelminae Sluters / lev: Theodoro Overgoor, et Geesken
Venderboss. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Schlutter:
22-6-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 22 Junii / Baptizata est Ida
agnes / parentes henricus mulder et hermina Schlutters / patrini Jacobus Schlutter et wilhelmina
Schlutter // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Wilhelmina (Willemienna) Sluijters:
24-4-1762: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1762 / den 24 april is willemienna
[Sluijsters>] Sluijters over leeden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Sluiter:
7-2-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 7-2-1814 No 3 / In den Jare agtienhondert en
veertien den Zevende februarij des Nademiddags half vier is voor ons Vice Burgermeester in
Absentie van den Burgermeester, der gemeente Netterden Canton Genderingen departement van
den boven IJssel verscheenen Geerling Rentjes Landbouwer, Oud Vijf en Zestig Jaar en Jan Wilm
Boland Wever Oud Veertig Jaar bij de woonachtig in deeze gemeente, Welke Ons als Buurlieden
Verklaart hebben dat op den Zesden februarij des morgens Zes uuren in het huis No 274 is overleden Willem Mulderman in den Ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren dagloonder woonachtig in
deze gemeente, [Weduwe>] Weduwenaar van Gerritjen Smits, Zoon van Hendrik Mulderman en
Wilhelmina Sluiter en heeft den Eene getuigen met ons de tegenwoordige Acte geteekent na aan
hun daar van voorleezing gedaan was Jan Wilm Boland Verklaart niet te Konnen schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
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– Wilhelmina (Wilhelmina) Sluiter:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1489): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 320
– Aantal personen: 6 [dit is nr. 2]
– Naam: Wilhelmina Sluiter
– Leeftijd: 58 jaar
– Geboorteplaats: Mellinge
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: – // [cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Schluter:
29-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-11-1904 No. 251 / Heden den negenentwintigsten November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter
Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Christiaan Engel oud zevenentwintig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in
deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Wilhelmina Schluter, zonder beroep op den
achtentwintigsten November dezes jaars, des avonds ten negen ure, ten huize van hem aangever te
Oer nummer achtentwintiga binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Wilhelmus Gerhardus Johannes / Waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Robben, oud negenendertig jaren, van beroep
fabriekarbeider en Hendrikus Gerritsen oud eenendertig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Schluytter:
18-8-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 18 augustus / Baptizatus est
wilhelmus / henricus mulderman alias Löerman et hermana Schlutter / Patrini wilhelmus Schluytter et Juttyen immincks // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Slutter:
14-4-1748: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / den dito [= 14 April.] / Willem
Slutter. zoon van Jan Slutter uijt Zeddam gewoont hebbende in Voorst / en Geesken Messings.
Dogter van Hend: Messing uijt Our onder Gendringen. / dese met Attest: versonden na Zeddam. //
[cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Schlutter:
11-6-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 11 Junii / Baptizatus est
Theodorus [#Jans] Joannes / [parentes] wilhelmus Schlutter et geske messinck / patrini theodorus
Schlutter et henrica martens // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
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– Wilhelmus (Wilhelmus) Schlutter:
12-5-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 12 maji / Baptizatus est
gerardus / parentes wilhelmus schlutter et geske messinck / patrini gerardus schlutter et Eva
Baers. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Schluter:
23-2-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758. / 23 februarii / baptizata
est Hendrica / parentes Wilhelmus Schluter et Geeske Messings / patrini Hendricus Thuss et Anna
Beyers. // [cc (fiches) 28-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Sluijter:
7-5-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 7. Meij. / Willem Sluijter, weduwenaer van wijlen Geesken Messincks uijt Our / en Engel Beijerings, Dogter van wijlen Gerrit
Beijering uijt Our onder Gendringen. / dese zijn den 4. Junij hier gecopuleert. // [cc (fiches) 28-82014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Sluiter:
20-1-1771: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Ano 1771. / [Jan. (of Februari?)] den 20. / Theodorus Henrikus Sluiter Zoon van Willem Sluiter uyt het Amt Boekholt wonend onder Aanholt / en
Hendrina Kok dogter van Jan Kok uyt Our. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Sluiters:
12-4-1789: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1789 / April 12. / Jan Berend Meier wed wenr van
wijl~ Jantje Bruns / en Geertruid Sluiters d.v. Willem Sluiters onder Gendringen / getrouwt 10
Maij // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Sluiter:
30-6-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [Jun] 30. / Gerrit Jan Sluiter. Z.v. Willem
Sluiter. / en. Derris Woltering. d.v. Berend Woltering. / beide onder Gendringen. / getrouwt Jul 21
// [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Sluijter:
9-8-1795: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1795 / Den 9 Augustus is willem Sluijter
overleeden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Sluiter:
17-10-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-10-1813 nr. 23 / In den Jaare Agtienhondert en Dertien den Zeventiende October, des S’Morgens Elf uuren, is voor ons Adjunct Maire,
bij absentie van de Maire, Officier van den Burgerlyke Stand, der Gemeente Netterden, Canton
Gendringen, Departement van den Booven yssel, Verscheenen Andries Venhorst, Daglooner, oud
Zes en Vijftig Jaaren, en Gradis Venhoeve, Landbouwer, oud Zeeven en Dertig Jaaren, bijde in
deze Gemeente woonagtig / welke Ons als Buurlieden verklaart hebben dat op den Zeventiende
october, des Snagts twaalf uuren, aan het Huis No 258, is overleeden, Hendrik Sluiter, Landbouwer,
woonagtig in deze gemeente, [in de marge: oud zes en dertig Jaaren / Approuvé / Adj: Maire] zoon
van wylen Willem Sluiter, en Johanna Langekamp. en heeft de Eene getuigen met ons de Tegenwoordige acte geteekent na aan hun daar van Voorleezing gedaan was, den Getuige A: Venhorst
verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Sluiter:
17-2-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-2-1814 No 6 / In den Jare agtien hondert en
veertien den Zeventiende februarij des avonds half Zeven is voor ons Vice Burgermeester in
Absentie van den Burgermeester der gemeente Netterden Canton Genderingen Departement Van
den boven ijssel Verscheenen Andries Venhorst, dagloonder Oud Zeven en vijftig Jaar en gradis
Bekker dagloonder Oud Vijf en twintig Jaar bij de woonachtig in deeze gemeente Welke ons als
buurlieden verklaart hebben dat op den Vijftienden februarij des nagts Een uur in het huis No 258 is
overleden Hendrik Sluiter in den Ouderdom van [renvooitekentje en vervolgens doorgestreept: vier
en dertig Jaren Landbouwer woonachtig in deze gemeente Eheman van Bendina bunks woonachtig
deze gemeente Zoon van wijlen Willem Sluiter en Johanna Langekamp] [in de marge: goedgekeurt
/ een half Jaar Zonder bedrijf Zoon van wijlen Hendrik Sluiter en Bendina Bunks, Landbouwerse, in
deze gemeente woonachtig. / Cornls Kroes] en hebben Wij de tegen Woordige Acte getekent na aan
hun daar van voorleezing gedaan was de getuigen Verklarende Niet te konnen schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Sluiter:
20-4-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 20-4-1816 No 10 / Heden den twintigste der
maand April een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Negen uren, is voor ons C:
Kroes vice Burgemr als hier toe by besluit van den Burgemeester Speciaal gedelegeert Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Gerrit Sluiter Landbouwer oud vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Mientje Gevelings oud drie en twintig jaren, op donderdag den agtiende der maand April Nademiddags [#des] ten vyf 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 derk Kock daglooner oud Zes
en dertig jaren, en van Albert Polman, daghuurder oud drie en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in
twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / de vader en de getuigen hebben verklaart niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Slutter:
13-8-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-8-1830 No 69 / Heden den Dertienden 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 / Jan Smeenk, Landbouwer oud Veertig jaren, en Gerrit
Bouman, dagloner oud twee en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op donderdag den twaalfden der maand Augustus een duizend acht honderd dertig,
des morgens ten Elf uren, in het huis No. 178 in Varsselder binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van twee en Zestig Jaren is overleden. Geertruid Slutter, Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van wylen Jan Huethorst, en dochter van wijlen den
Ehelieden Willem Slutter en Engelina Beijer. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den
eerstgenoemden Comparant, verklarende laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet
te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– X... / Y... / Z...: nog geen gegevens.
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – SLUITER (nr. 217-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 75

Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 29 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)
Sluiter (ook Sluyters e.d.), editie 217-1 (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)
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Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
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.

© J.H.G. te Boekhorst
Doetinchem, 29 augustus 2014

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

