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AHA-dossier nr. 219-1:

VERHOLT
(ook VERHOLD, VERHOLDT, VERHOLDTEN, VERHOLTE, VERHOLTEN e.d.)

De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA),
digitale afschriften van allerlei bronnenmateriaal, door ondergetekende getranscribeerd en alfabetischchronologisch geordend met behulp van standaard voornamen. Dit is de eerste editie van de collectie
Verholt (AHA-uitgave 219-1). Een overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan
het eind van dit bestand toegevoegd.
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doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
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, 1 september 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Albertus (Albertus) Verholt:
13-10-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 930): [sub «1824 baptizati
sunt»] 13 Octob: / Albertus / F:l: Henrici Verholt et Gerardae Beenen Par: / Antonius Beenen et
Aleida Verholt Susc: // [cc 31-10-2007/8-1-2008 tB]
– Albertus (Bart) Verholte:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2101), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 7)
– Naam: Bart [Verholte]
– Geboortedatum: den 10 August. 1824
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische // [cc 15-7-2004/29-92004 tB]
– Aleida (Eeultje) Verholte:
12-9-1751: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1751. / den 12 Sep: / Bernadus te Pas,
weduwenaer van wijlen Hendrica Tines woonende In Ree. / en Eeultje Verholte Dogter van wijlen
Severt Verholte thans woonende in Voorst. / den 2 oct: met Attest versonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Verholten:
23-12-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 23-12-1814 No 57. / Heden den Drieëntwintigsten 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 Evert Wensink, oud Vijfëndertig Jaren, Landbouwer, woonachtig te Sillevold, Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht, heeft
voorgesteld, den Tweeëntwintigsten der Maand van December eenduizend achthonderd veertien,
des avonds om Zeven uren uit hem Declarant, en Zijne huisvrouw Aleida Verholten, geboren, en
aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Bernardus. / De gezeide
verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Evert Vossers, oud drieënvijftig
jaren, Landbouwer, woonachtig te Sillevold en van Derk Giesen, oud Vijfënvijftig jaren, Dagloner
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 Evert Vossers,
bovengenoemd, hebbende Derk Giesen, op Onze gedane Requisitie om te tekenen, verklaard niet te
Kunnen Schrijven, ten gezegden dage en Jare. // Evert Wensink / Everd Vossers / Pliester vice
Burgemr // [cc (webfoto) 23-11-2010/25-11-2010 tB]
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– Aleida (Aleida) Verholt:
13-10-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 930): [sub «1824 baptizati
sunt»] 13 Octob: / Albertus / F:l: Henrici Verholt et Gerardae Beenen Par: / Antonius Beenen et
Aleida Verholt Susc: // [cc 31-10-2007/8-1-2008 tB]
– Antonia Maria (Antonia Maria) Verholt:
18-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-11-1904 No. 244 / Heden den achttienden
November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Albertus Driever oud tweeendertig jaren, van beroep schoenmaker wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Antonia Maria Verholt, zonder beroep op den zeventienden
November dezes jaars, des morgens ten acht ure, ten huize van hem aangever te Ulft nummer eenendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal
genaamd worden Elisabeth Berendina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Kemperman, oud zesenvijftig jaren, van beroep klompenmaker en Aloisius
Bernardus Wenseslaus Knaven oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antony) Verholt:
27-3-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-3-1886 No. 58 / Heden den Zeven en twintigsten der maand Maart 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, Johannes Hendrikus ten Have van beroep onderwijzer oud Zes en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Maria Elisabeth Herzan,
Zyne huisvrouw, zonder beroep op Zaturdag den Zeven en twintigsten der maand Maart achttien
honderd zes en tachtig, des morgens ten tien uren, ten huize van hem comparant in Ulft Wijk D N o.
21 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Theodorus Johannes Hendrikus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Antony Verholt van beroep brievengaarder oud zeven
en vijftig jaren, en Engelbertus Kleinegris van beroep zonder oud Vyf en Zeventig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. / [met
potlood in de marge: “overleden 21 Mei 1892”] // [cc 1982-1999 tB]
– Assuerus (Severt) Verholt:
25-12-1746: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1746. / den 25. Decm: / Derck Kock, zoon
van wijlen Hermen Kock uijt Our onder Gendringen / en Margaritha Verholt, Dogter van Severt
Verholt uijt Zilwolde. // [cc 1982-1999 tB]
– Assuerus (Zeevert) Verholt:
8-12-1748: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / den 8 Dec: / Gerrit Verholt zoon van
zeevert Verholt uijt Zilwolde. / en Grittje Miggelbrings. wedewe van Derck van Hall uijt Voorst
onder [#Zilwolde] Gendringen. / dese zijn den 5 Jan: 1749. hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
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– Assuerus (Severt) Verholte:
12-9-1751: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1751. / den 12 Sep: / Bernadus te Pas,
weduwenaer van wijlen Hendrica Tines woonende In Ree. / en Eeultje Verholte Dogter van wijlen
Severt Verholte thans woonende in Voorst. / den 2 oct: met Attest versonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Bernarda) Verholt:
6-9-1712: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): Ao eod. [= 1712] / 6 Septemb. / baptizata est Bernarda / Filia legtma Theodori verholt et Joanna’ Boshuisen. / patrini fuere Joe~s
Byster et hendrina Schilderings et goertjen Goossens. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Verholt:
15-10-1819: 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. 615): 15. Oct: [1819] / Baptizata est Jo~a Catharina / f: leg: Henrici Joannis
Scholten, «acatholici», et Elisabethae Verholt, Conj: / Susc: Gradus, (!) et Berndina Verholt. // [cc
31-8-2007/23-3-2008 tB]
– Berendina (Bernardina) Verholt:
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]
– Berendina (Berendina) Vervolt:
15-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-3-1877 No. 26. / Heden den Vyftienden
der maand Maart 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, Harmanus Kok van beroep Akkerbouwer oud veertig jaren, en Johannes
Kolenbrander van beroep Akkerbouwer oud twee en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Veertienden der maand Maart achttien
honderd zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk D No. 158 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren en negen maanden
Berendina Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote
van Stephanus Aalders, Akkerbouwer wonende in deze gemeente, dochter van Reint Verholt,
Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Gerritjen Helmink, overleden. / En hebben wij
hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // H. Kok / J Kolenbrander / VDLaar // [cc (webfoto nr. 183/394) 19-9-2013/29-6-2014 tB]
– Bernardus (Bernadus) Verholt:
14-8-1784: Bernadus Verholt, boerenwerk, geb. 14-8-1784 (woonplaats: Voorst); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 385 // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Verholt:
16-5-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 22): 16. Maji [1811] / Baptizata est Gertrudis /
filia legitima Hermani Verholt, et Theodorae Beutink Conj: / Susc: Bernardus Verholt, et Hendrina Beutink. // [cc 10-11-2006/11-10-2008 tB]
– Bernardus (Bernadus) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2515), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 373:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 287
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Bernadus [Verholt]
– Geboortedatum: den 11 Octob 1792
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 Hendrika gehuwd Mei 1827. met J. van Ness / 5. Megchelt Wieskamp
Mei 1826. vertrokk~ // [cc 8-7-2004/20-10-2004 tB]
– Bernardus (Bernadus) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3396), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 524:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 396
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Bernadus [Verholt]
– Geboortedatum: den 22 Sept 1808
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna vertrokken november 1827. naar Sub No 15 / G.J. Haakshorst
overleden. // [cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Bernardus (Berend) Verholt:
3-5-1827: Memories van Successie, Registratiekantoor Terborg, 3-5-1827, Rijksarchief Arnhem
[doos nr. 9, volgnummer met potlood: 95] / Memorie van Aangifte betreffende de nalatenschap van
wijlen Jan Borkes. / [ouderdom blijkens de “Staat der Sterfgevallen”): 86. Jaren] / Door de ondergetekenden: / 1o Hendrik Borkes, landbouwer / 2o Jannes Borkes, dagloner, en / 3o Hendrika Borkes,
ehevrouw van Bernardus Rosendaal timmerman, deze alle te Anholt in het Koningryk Pruissen
woonachtig; / Voorts: / 4o / a. Hendrika Borkes Ehevrouw van Berend Verholt dagloners onder
Aalten / b. Theodora Borkes, ehevrouw van Hermanus Sonders landlieden onder Anholt in het
koningryk Pruissen; / c. Aleida Borkes ehevrouw van Johannes Baten, linnenwever wonende in de
buurschap klein Bredenbroek, Gemeente Gendringen. / d. Geertruida Borkes, ehevrouw van Willem
van Boxem, klompenmaker onder Dinxperlo. / e. en Johannes Borkes, dagloner in Klein Bredenbroek voormeld. / Zijnde de Vrouwen ten dezen zoo veel nodig geauthoriseerd en geadsisteerd door
hare opgemelde Ehemannen, – kiezende gezamentlijk domicilie ten huize van den laatstgenoemden
aangever in de buurschap Kleinbredenbroek dukgemeld, onder No 325. / wordt Verklaard: / Dat
hunlieder Vader en Grootvader Jan Borkes, op den tweeden februarij, achttien honderd Zesentwintig in de buurschap Klein Bredenbroek voornoemd, ten huize van den laatstgenoemde aangever
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hierboven vermeld, zonder getesteerd, of over zijne goederen beschikt te hebben, is overleden. / Dat
den overledene tot Zijne eenige en algeheele Erfgenamen heeft nagelaten de voornoemde aangevers
Zijne Kinderen, en Kleinkinderen. / Dat zijne nalatenschap geen driehonderd guldens waarden
heeft, en dat tot dezelve geene andere onroerende goederen gehoren, als Een Stukje bouwland genaamd de Brinkerkamp gelegen in de buurschap Klein Bredenbroek meergenoemd groot ongeveer
negen en dertig roeden en Zeventig Ellen. / Voorts dat door dit overlijden geen fidei Commis gedevolveert, noch Vrugtgebruik vervallen is, midsgaders dat door niemand buiten de opgemelde aangevers, iets uit de nalatenschap wordt genoten, of verkregen. / Gedaan en ondertekend in de buurschap Klein Bredenbroek, den derden Mei 1800 Zevenentwintig. / Hendrik Borkes / J Borkes / Hendrik Borkes / B Roosendaal / H Borkes / B Verholte / dat dit [plusteken] Merk door Theodora Borkes in onse presentsie Eijgenhandig ingesteld is getuigen wij N N N N (!) / E: Kleijnhesseling /
Christiaan Roes / hermanes Sonders / A Borkes / Johannes Baten / G Borkes / W Van Boxsen / J:
Borkes // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Verholt:
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 (Bernard) Verholt:
22-7-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-7-1831 No 78 / Heden den twee en
twintigsten der maand Julij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten negen
uren, is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Verholt, Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat
Gerharda Beenen, Zijne huisvrouw oud acht en dertig jaren, op Woensdag den twintigsten der
maand July een duizend acht honderd een en dertig, des namiddags ten Vier uren, ten huize van
hem Comparant in Megchelen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernard / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Theodorus Menten, Landbouwer oud Een en Zestig jaren, en Willem Hemming, Landbouwer oud Vyf en twintig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna
dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons
is onderteekend. / met den Comparant en de getuigen. / H. Verholt / Theodorus menten / W.
Hemming / v.Woelderen // [cc 1-4-1999/16-8-2002 tB]
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– Bernardus (Bernadus) Verholt:
12-1-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-1-1843 No 3. / Heden den twaalfden der
maand Januarij achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernadus Verholt van beroep daglooner oud vier en dertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Haves, zyne huisvrouw op Woensdag den
elfden der maand Januarij achttien honderd drie en veertig, des namiddags ten vier uren, ten huize
van hem Comparant in Bredenbroek No. 396, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van
het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Sophia. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Hendricus Hageman van beroep
daglooner oud vijf en dertig jaren, en Hendrik Jan Hofs van beroep daglooner oud een 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]
– Catharina (Catharina) Verholt:
12-5-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 12-5-1813 No. 3 / Op Heeden den twaalfde Maij
agtien Hondert en dertien [<twaalf] des voordemiddags Negen uuren, is voor ons Maire, officier
van den Burgerlijk[e] Stand der Gemeente Netterden, canton Gendringen departement van den
Booven yssel, in het gemeente Huis Verscheenen, Johannes Ubbing [<Ubbink], BoerenKnegt, oud
agt en twintig Jaaren, woonagtig in deze gemeente, meerder Jaarige Zoon, van Hendricus Wilhelmus Ubbing, en Anna mechtildis te Kaat, Ehelieden, daglooners, woonende in de gemeente Vrasselt, Arrondissement Rees Departement van de Lippe, hier teegenwoordig en toestemmende, ter
Eenere, en Catharina Verholt, Zonder beroep, oud dertig Jaaren, mede woonagtig en gebooren in
deze gemeente, Meerder Jaarige Dochter van Wijlen Coenradus Verholt, overleeden in deze gemeente, den twintigste Maart, des Jaars Zeventien hondert agt en Negentig, en wylen Isabella Meymans, overleeden, in deze gemeente, den Zeven en twintigste Januarij, des Jaars Agtien hondert
drie, Zoo als blykt, uit de acte van overlijden, afgegeeven te Gendringen den agtiende Maar[t]
agtien hondert dertien, door den Vredenregter J:J: Haesebroek, meede de grootouders overleeden,
Zoo als blykt uit voorgenoemde Acte, den grootvader in den Jaare Zeventien hondert Zeventig, en
de grootmoeder in den Jaare Zeventien hondert twee en Zeventig overleeden Zijn in deze Gemeente
welke ons hebben Verzogt, om over te gaan tot de voltrekking van het tusschen hun ontworpen
Huwelyk, en waar van de afkondigingen gedaan Zijn voor de hoofd Ingang van ons gemeente Huis:
te weeten de Eerste, den agtiende April, en de tweede den vijf en twintigste April, des Jaars agtien
hondert dertien, des Morgens Elf uuren, geene oppositien by ons teegen gemelde Huwelyk aangedient Zijnde Zoo hebben wij, voldoende aan hun verzoek, na voorleezing van alle Stukken
booven genoemd [<genoemde] en van ’t hoofdstuk Zes, van den titel van ’t Civil WetBoek over het
Huwelijk, aan de Aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote Afgevraagd, of Zij
Elkanderen voor man en vrouw willen neemen, elk hunner afzonderlyk en toestemmend
geantwoord hebbende, Zoo Verklaaren wij in naam der Wet: dat Johannes Ubbing, en Catharina
Verholt, in ’t huwelijk verbonden Zijn, waar van wy Acte Opgemaakt hebben in
teegenwoordigheid van Derk Heister timmerman oud Een en vijftig Jaaren, Derk Mulder daglooner
oud Zes en veertig Jaaren, Jan Wiltink, Veldwagter oud Zeven en dertig Jaaren, en Wessel bolwerk
Landbouwer, oud drie en dertig Jaaren, alle in deze Gemeente Woonagtig, welke na aan hun gedaane voorleesing, de Zelve met ons geteekent hebben als meede de Contracteerende parteyen, uit
genoomen den vader en Moeder van den Bruidigom, die Verklaart hebben niet te Kunnen Schrijven
op dag en Jaar als Booven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Catharina (Chatharina) Verholt:
4-4-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-4-1817 No 24 / Heden den Vierden der
maand April eenduizend achthonderd en zeventien, des nademiddags om Vyf uren, zijn voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Scholten Schoenmaker oud Een
en Zeventig jaren, en Bernadus Essingh dagloner oud Vier en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Vrijdag den Vierden der maand April des
middags ten twaalf uren, in het huis No. 103 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht
Jaren is overleden Derk Wissingh in het Dorp Gendringen Zoon van Gerrit Jan Wissingh en
Chatharina Verholt / 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 // Hendrick Scholten / Bernadus Essing / FWJdeHaes. // [cc (webfoto 62/290) 18-3-2010/26-3-2013 tB]
– Catharina (Catharina) Verholt:
24-5-1821: 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. 674): [1821.] / 24. Maji / Baptizatus
est Theodorus / f: leg: Gerardi Jo~is Wissing, et Catharinae Verholt Conj: / Susc: Gerardus Pas, et
Joanna Weetjes. // [cc 14-9-2007/5-3-2008 tB]
– Catharina (Catharina) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2684), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 389:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 303
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 4)
– Naam: Catharina [Verholt]
– Geboortedatum: den 14 Novemb 1809
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 5 6 7 [achter een accolade:] uit de gemeente vertrokken in 1825 November naar Anholt / 4 Catharina vertrokken Mei 1828. naar Anholt // [cc 5-8-2004/18-12-2004 tB]
– Catharina (Catharina) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4047), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 643:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 467
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 7)
– Naam: Catharina Verholt
– Geboortedatum: den 6 Novemb 1784
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Landbouwer / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna van Pluren Vertr Mei 1827 / 1 tot & en (!) met 5 vert Febr.
1829. naar Sub No [niet ingevuld] / 6 tot en met 10. naar Sub No 638. // [cc 16-9-2004/27-4-2005 tB]
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– Christina (Cristien) Verholt:
27-2-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 27 febriari is cristien Verholt
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Verholt:
20-6-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 179): 20. Junij [1813.] / Baptizata est Christina / filia legitima Hermani Verholt, et Theodorae Buitink Conj: / Suscepêre Jan Hermen Tammel,
et Derres Woltering. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
– Christina (Christina) Verholt:
30-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 730): [1821.] / 30. 10bris / Baptizata est Christina / f: leg: Henrici Verholt, et Gradae Beenen Conj: / Susc: Bernardus Beenen, et
Hendrina Verholt. // [cc 14-9-2007/24-2-2008 tB]
– Christina (Christina) Verholte:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2100), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 6)
– Naam: Christina [Verholte]
– Geboortedatum: den 31 Decemb 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische // [cc 15-7-2004/29-92004 tB]
– Christina (Christiena) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3398), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 524:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 396
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 6)
– Naam: Christiena [Verholt]
– Geboortedatum: den 19 July 1813
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna vertrokken november 1827. naar Sub No 15 / G.J. Haakshorst
overleden. // [cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Conradus (Koendert) Verholt:
11-4-1799: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 14): Ao 1799 den 11 April / Coram Derk
Heister, en Derk Reijnholt Com~issarien tot de Huwelijks Zaaken van Netterden / Compareerde
theodorus Mulder [^Jongman] geboortig van emmerik woonagtig op de Speelberg Zoon van
[^weijlen] Gerardus Mulder, en elisabet beekman, / en Johanna Verholt Jonge Dogter geboortig van
Netterden, en woonagtig, Dogter van Koendert Verholt, en isabella Meijmans, / en sijn op hun
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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 14 april 1799,
sonder verhindering sijn voortgang heeft gehadt. / de twede op Zondag den 21 april / de derde op
Zondag den 28 april. / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Ao 1799 den 30 april is op vertoont
attest van Jan Stam Roomspriester alhier te Netterden theodorus Mulder en Johanna Verholt in de
Roomsche Kerk in haar Huwelijk bevestigt bij publike Godsdienst / in fidem / H:C:F: De Rotte /
Secretaris // Netterden den 6 Maij 1799 // [cc 1982-1999 tB]
– Conradus (Coenradus) Verholt:
12-5-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 12-5-1813 No. 3 / Op Heeden den twaalfde Maij
agtien Hondert en dertien [<twaalf] des voordemiddags Negen uuren, is voor ons Maire, officier
van den Burgerlijk[e] Stand der Gemeente Netterden, canton Gendringen departement van den
Booven yssel, in het gemeente Huis Verscheenen, Johannes Ubbing [<Ubbink], BoerenKnegt, oud
agt en twintig Jaaren, woonagtig in deze gemeente, meerder Jaarige Zoon, van Hendricus Wilhelmus Ubbing, en Anna mechtildis te Kaat, Ehelieden, daglooners, woonende in de gemeente Vrasselt, Arrondissement Rees Departement van de Lippe, hier teegenwoordig en toestemmende, ter
Eenere, en Catharina Verholt, Zonder beroep, oud dertig Jaaren, mede woonagtig en gebooren in
deze gemeente, Meerder Jaarige Dochter van Wijlen Coenradus Verholt, overleeden in deze gemeente, den twintigste Maart, des Jaars Zeventien hondert agt en Negentig, en wylen Isabella
Meymans, overleeden, in deze gemeente, den Zeven en twintigste Januarij, des Jaars Agtien hondert
drie, Zoo als blykt, uit de acte van overlijden, afgegeeven te Gendringen den agtiende Maar[t]
agtien hondert dertien, door den Vredenregter J:J: Haesebroek, meede de grootouders overleeden,
Zoo als blykt uit voorgenoemde Acte, den grootvader in den Jaare Zeventien hondert Zeventig, en
de grootmoeder in den Jaare Zeventien hondert twee en Zeventig overleeden Zijn in deze Gemeente
welke ons hebben Verzogt, om over te gaan tot de voltrekking van het tusschen hun ontworpen
Huwelyk, en waar van de afkondigingen gedaan Zijn voor de hoofd Ingang van ons gemeente Huis:
te weeten de Eerste, den agtiende April, en de tweede den vijf en twintigste April, des Jaars agtien
hondert dertien, des Morgens Elf uuren, geene oppositien by ons teegen gemelde Huwelyk
aangedient Zijnde Zoo hebben wij, voldoende aan hun verzoek, na voorleezing van alle Stukken
booven genoemd [<genoemde] en van ’t hoofdstuk Zes, van den titel van ’t Civil WetBoek over het
Huwelijk, aan de Aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote Afgevraagd, of Zij
Elkanderen voor man en vrouw willen neemen, elk hunner afzonderlyk en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo Verklaaren wij in naam der Wet: dat Johannes Ubbing, en Catharina Verholt,
in ’t huwelijk verbonden Zijn, waar van wy Acte Opgemaakt hebben in teegenwoordigheid van
Derk Heister timmerman oud Een en vijftig Jaaren, Derk Mulder daglooner oud Zes en veertig
Jaaren, Jan Wiltink, Veldwagter oud Zeven en dertig Jaaren, en Wessel bolwerk Landbouwer, oud
drie en dertig Jaaren, alle in deze Gemeente Woonagtig, welke na aan hun gedaane voorleesing, de
Zelve met ons geteekent hebben als meede de Contracteerende parteyen, uit genoomen den vader en
Moeder van den Bruidigom, die Verklaart hebben niet te Kunnen Schrijven op dag en Jaar als
Booven. // [cc 1982-1999 tB]
– Conradus (Koenradus) Verholt:
4-5-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 23. / [Dagteekening:] 4 Mei 1814 /
[Natuur der Acten:] Acte van notorieteit, stavende het overlyden van / [Naam en Voornaam der
partijen:] [1:] ter reg: van Hendrik Verholt / [2:] Koenradus Verholt, Isabella Meimans, Hendrik
Verholt, Catharina Hellings, Hendrik Meimans en Dora Deunk / [Derzelver woonplaats:] [ter
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hoogte van 1:] Netterden / [ter hoogte van 2:] te Netterden overleden / [Enregistratie:] 4 Mei 1814 fo
93 Ro C: 3 / regt f – 12-. // [cc 1982-1999 tB]
– Conradus (Condert) Verholt:
20-5-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 20-5-1814 No. 4 / In den Jare agtien hondert en
veertien den twintigste meij des Nademiddags vijf uuren is voor ons vice Burgermeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staad der gemeente Netterden
Canton Genderingen Departement van Gelderland Verscheenen Hendicus [lees: Hendricus] Verholt
dagloonder woonachtig in deze Gemeente Oud Vier en twintig Jaaren meerderjarige Zoon van
wijlen Condert Verholt en Isabella Meimans bij de in deze gemeente Overleeden den [<de] Vader
in de Lente van het jaar Zeventien hondert Agt en Negentig, en de moeder in de maand Januarij
agtien hondert en drie geweezene dagloonder dezer Gemeente Groot ouders van de vaders Zeide
hendrik Verholt en Catharina Hellings en van de moeders Zeijde Hendrik Meiman en dora Dunck
Gewoont hebbende in deeze gemeente als daglooners en voor veele Jaren alhier overleeden Zoo als
blijkt uit de acte van Notorieteit opgemaakt te Genderingen door den Vrederegter van het Zelfde
Canton Ter Eenere / en [Hendrina>] Hendrica Jenster Oud vijf en twintig Jaar dagloonster
Woonachtig in deze gemeente meerderjarige Dochter van Leendert Jenster en Jaantje van Rossum
dagloonders mede in deze Gemeente woonachtig alhier tegenwoordig en toestemmende Welke ons
hebben verzogt om over te gaan [tot de voltrekking] van het tusschen hun ontworpen huwelijk en
waar van de afkondigingen gedaan Zijn voor de Hoofd ingang van ons gemeente Huis te weeten, de
Eerste op Zondag den Agsten Meij en de tweede op Zondag daar aan volgende den vijftiende meij
des Jaars Agtien hondert en Veertien, des morgens Elf uuren, gene opposities tegen gemelde
Huwelijk bij ons aangedient Zijnde, Zoo hebben wij voldoende aan hun verzoek, na voorlezing van
alle stukken boven genoemd en van hoofdstuk Zes, van den titel van het civiel Wetboek over het
Huwelijk aan de aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote, afgevraagd, of sij
Elkanderen voor man en vrouw willen Neemen, Elk hunner afzonderlijk en toestemmende geantwoord hebbende Zoo verklaren Wij in Naam der Wet, dat Hendricus Verholt en [Hendrina>] Hendrica Jenster in het Huwelijk verbonden Zijn / van al het Welk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Heister senior dagloonder Oud [nogmaals:] Oud Zes en vijftig Jaren[,]
Gerrit Weijers dagloonder Oud twe en vijftig Jaaren[,] Derk Mulder dagloonder Oud Negen en
Veertig Jaren en Jan huls dagloonder oud Vijf en dertig Jaren alle woonachtig in deeze gemeente
Welke met ons en de Contracteerende parteijen na aan hun gedaane voorleezing dezelve met ons
geteekent hebben uitgenoomen de vader en de moeder van de bruid en de Twe getuigen H: Heister
en D: Mulder dewelke verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Conradus (Coenraad) Verholt:
9-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-6-1840 No 59. / 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:
Bernardus Geurtsen, daglooner, oud negen en Zestig jaren, en Wessel Bolwerk, Landbouwer, oud
negen en Vijftig jaren, beide wonende te Netterden in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand Junij dezes jaars, des Avonds ten Zeven uren, in het Huis No.
14. te Netterden binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden
Johanna Verholt, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Netterden voornoemd, dochter
van wylen de Ehelieden Coenraad Verholt en Elisabeth Meijman, weduwe van Derk Mulder, alle
te Netterden voornoemd overleden. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze Acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
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dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / E:V:Grotenhuis / B Geurtsen /
W: Bolwerk // [cc 1982-1999 tB]
– Doores, Dorus: zie sub Theodorus
– Dorothea: zie sub Theodora
– Elisabeth (Elisabeth) Verholt:
14-12-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 135): 14. Dec: [1812] / Baptizata est
Gertrudis / filia legitima Rudolphi Meinders, et Berndinae Thus Conj: / Suscepêre Hendrik Schut, et
Elisabeth Verholt. // [cc 23-3-2007/25-9-2008 tB]
– Elisabeth (El.) Verholt:
5-8-1819: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1819. / 5 Aug: / H.J. Scholten met El. Verholt. R. (?)
// [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) Verholt:
15-10-1819: 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
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 615): 15. Oct: [1819] / Baptizata est Jo~a Catharina / f: leg: Henrici
Joannis Scholten, «acatholici», et Elisabethae Verholt, Conj: / Susc: Gradus, (!) et Berndina
Verholt. // [cc 31-8-2007/23-3-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Verholt:
9-5-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-5-1822 No 33 / Heden den negenden der
maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des nade middags ten drie uren, zijn voor mij
Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Jan Hendrik Ebbink Dagloner oud twee en zestig Jaren, en Johannes Kleinhesselink Wever oud Een en twintig Jaren, beide
in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Dingsdag den zevenden der
maand Mei achttien honderd twee en twintig des avonds ten negen uren, in het huis No. 396 in
Klein Bredenbroek binnen dit Schoutambt [#in den ouderdom van ... is overleden. is verlost van een
kind van het mannelyk geslacht het welk levenloos aan ons is vertoond, Elisabeth Verholt oud zes
en twintig Jaren huisvrouw van Hendrik Jan Scholten, wever oud vier en dertig Jaren aldaar
woonachtig / 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 Kleinhesselink nadat Ebbink daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schryven, bij ondertekening dezes word de doorhaling van
zes gedrukte woorden goedgekeurd / J Kleinhesselink / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/19-82002 tB]
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– Elisabeth (Elisabeth) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2518), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 373:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 287
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 6)
– Naam: Elisabeth Verholt
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 Hendrika gehuwd Mei 1827. met J. van Ness / 5. Megchelt Wieskamp
Mei 1826. vertrokk~ // [cc 8-7-2004/20-10-2004 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3171), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 476:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 368
– Aantal bewoners: 3 (dit is nr. 2)
– Naam: Elisabeth Verholt
– Geboortedatum: den 10 Sept 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: eigenwerk doende
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 19-8-2004/27-2-2005 tB]
– Elisabeth Aleida (Elisabeth Aleida) Verholt:
7-6-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-6-1898 No. 108. / Heden den zevenden Juni
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Johannes te Raaij, Wethouder, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Antoon Huls oud
eenenveertig jaren, van beroep klompenmaker wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne
echtgenoot Elisabeth Aleida Verholt, zonder beroep op den vijfden Juni dezes jaars, des morgens
ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Groot Bredenbroek wijk C n o. honderddrieenzeventig
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Anna Cornelia / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Hendrik Koskamp, oud vierenvijftig jaren, van beroep landbouwer en Christianus Johannes
Huls oud vierenveertig jaren, van beroep tuinman beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Eengelbat) Verholt:
5-5-1782: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1782 / Den 5 Dijto [= Mais (er staat:
Maus)] is Eengelbat verholt overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Engelbart) Verholt:
1-7-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-7-1876 No. 73. / Heden den Eersten der
maand July achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Engelbart Verholt van beroep Akkerbouwer oud een en Vyftig jaren, en Jacobus
Tiemessen van beroep Akkerbouwer oud Een en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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achtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den dertigste der maand Juny achttien honderd
zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk B No. 120 in Megchelen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van dertien Jaren en Zeven maanden Bernardus Bosman,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Lucas Bosman en van
Joanna Bernardina Schneltig, echtelieden, Akkerbouwers, 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. // E Verholt / J
Tiemessen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 160/394) 4-10-2013/6-5-2014 tB]
– Everhardus (Everhardus) Verholt:
2-10-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 2 october. / Baptizatus est
everhardus / Parentes Joannes verholt et angelina lenzen / Patrini Jacobus van nottelen et anna
catharina tappers [of teppers?] // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Van Hold:
17-11-1794: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1794 / Den 17 November is Evert Van
hold overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Verholt:
6-8-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-8-1811 (ongenummerde en volledig met de
hand geschreven akte nr. 40): / Op heden den Zesden van deese maand Augustus Eenduisend Agthonderd en Elf des voormiddags tien 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 Amptenaar des Burgerlijken Staats Gecompareert Hendrik Scholten Zynde een
Wever oud Zes en Zestig Jaaren, en Jan Willem Tiggeloven Daghuurder oud Veertig Jaaren beijde
woonagtig in Voorst Canton Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel,
dewelke hebben verklaard [dat] Geertruid Hogenkamp Weduwe van Wijlen Evert Verholt oud Agt
en taggentig Jaaren ongehuwd overleden is op den Vijfden van deese maand Augustus te Elf Uuren
des nagts ten huize van Hendrik Verholt in Voorst, bij wien dezelve inwonende, / op welke verklaringe aan mij gedaan ik deese Acte heb opgemaakt die de hiervoorgenoemde perzoonen
Zeggende beijde Naburen Van de Overledene te Zijn met mij hebben getekent. // Hedrijk Scholten /
[plusteken] Jan Willem Tiggeloven verklarende niet te Kunnen Schrijven heeft dit merk gezet. / De
Haes Sen. // [cc (webfoto) 10-4-2010/20-12-2010 tB]
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida [Gertrudis] Verholt:
16-5-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 22): 16. Maji [1811] / Baptizata est Gertrudis /
filia legitima Hermani Verholt, et Theodorae Beutink Conj: / Susc: Bernardus Verholt, et Hendrina
Beutink. // [cc 10-11-2006/11-10-2008 tB]
– Geertruida (Gertruid) Verholt:
14-1-1817: 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. 432): 14. Jan: [1817.] / Baptizatus est [#Henricus] Jo~es Wilhelmus /
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filius legitimus Henrici Verholt, et Gradae Beenen [^Conj:] / Susc: Engelbart Beenen, et Gertruid
Verholt. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Geertruida (Geertruid) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3397), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 524:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 396
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Geertruid [Verholt]
– Geboortedatum: den 15 Mei 1811
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna vertrokken november 1827. naar Sub No 15 / G.J. Haakshorst
overleden. // [cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Geertruida (Geertruid) Verholt:
7-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1876 No. 32. / Heden den Zevenden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Gerrit Jan Lammers van beroep Akkerbouwer oud Zes en Vyftig jaren, en Bernardus
Capelle van beroep Akkerbouwer oud een en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zesden der maand Maart achttien honderd zes en
zeventig, des nachts ten tien uren, in het huis Wijk C No. 165 in Bredenbroek binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Zestig Jaren en negen maanden Geertruid
Verholt Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van wijlen de
echtelieden Manus Verholt en Dersken Buiting. / 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 J Lammers / B Capelle / GJKolfschoten // [cc (webfoto
nr. 150/394) 2-10-2013/23-5-2014 tB]
– Geertruida (Geertruida) Verholt:
13-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-3-1877 No. 25. / Heden den Dertienden
der maand Maart 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 Engelbertus Wellink van beroep Landbouwer oud acht en
Veertig jaren, en Antonius Belterman van beroep Landbouwer oud drie en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Dertienden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten vyf uren, in het huis Wijk C N o.
42 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf maanden Hendricus
Carolus Brus, Zonder beroep, geboren en wooachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Hubertus
Bernardus Brus en van Geertruida Verholt, echtelieden, Landbouwers, 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.
// J E Wellink / A Belterman / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 183/394) 19-9-2013/29-6-2014 tB]
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– Geertruida (Geertruida) Verholt:
16-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-2-1878 No 26 / Heden den Zestienden der
maand February 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, Hubertus Bernardus Brus van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruida Verholt Zyne huisvrouw,
Zonder beroep op Donderdag den Veertienden der maand February achttien honderd acht en
zeventig, des middags ten vier uren, ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C N o. 42 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Willemina Francisca. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Engelbertus Wellink van beroep Landbouwer oud negen en Veertig
jaren, en Johannes Carolus Hubertus Brus van beroep Landbouwer 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. / H B Brus
/ J E Wellink / J C H Brus / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gertgen) Verholt:
7-11-1691: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 28: 1691 / Den 7 Noubr~. /
Jan Dercksen een Kint laten Doopen genompt Jan. / getuijegen. / Jan Hartshoeuel. / Jacob ten Best.
/ Gertgen Verholt. // [cc 21-4-2001/2-11-2001 tB]
– Gerharda (Gerarda) Verholt/Raayman:
26-8-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 855): [sub «1823 baptizati sunt»] 26
Aug: / Gerarda: / F: illeg: Joannae Raayman et ut mater dicit Gerardi Verholt / Hermen Raayman,
et Bernida (!) Raayman. Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4044), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 643:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 467
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 4)
– Naam: Gerritjen [Verholt]
– Geboortedatum: den 23 Novemb 1824
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Landbouwer / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna van Pluren Vertr Mei 1827 / 1 tot & en (!) met 5 vert Febr.
1829. naar Sub No [niet ingevuld] / 6 tot en met 10. naar Sub No 638. // [cc 16-9-2004/27-4-2005 tB]
– Gerhardus (Gerret) Verholt:
18-3-1683: RBS 270 (Zeddam): 1683 / Den 18 Meert zijn voltrocken de howlicksche proclamatien
van Henrick Bouman wed. van Trijn Roelofs uit Gendringen; / en Derske Wolters wed. van Gerret
Verholt bij de kemmena, / met attestatie zijn sij vertrocken na Gendringen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Verholt:
10-3-1748: Garrit Verholt, boerderij, geb. 10-3-1748 (woonplaats: Voorst); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 388 // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
8-12-1748: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / den 8 Dec: / Gerrit Verholt zoon van
zeevert Verholt uijt Zilwolde. / en Grittje Miggelbrings. wedewe van Derck van Hall uijt Voorst
onder [#Zilwolde] Gendringen. / dese zijn den 5 Jan: 1749. hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Verholt:
2-3-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 2 martii. / Baptizatus est
gerardus / parentes Joannes verholt et Engel Lensingh / patrini henricus conradus TheLosen et
margaritha michelbringhs et Theodorus Kock. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
1-2-1750: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1750. / den 1 Febr: / Gerrit Verholte wewenaer van wijlen Grietjen Michgelbrink uijt Voorst onder Gendringen. / en Elisabeth Geurink, Dogter van wijlen Hendrick Geurink uijt Sinderen onder Varsevelt. / dese zijn den 20 Febr: alhier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Verholt:
12-11-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 12 nov~bris / Baptizatus est
Joannes / parentes gerardus verholt et Elijsabeth geuring / patrini hartzer [<hartger] verholt et
aleijda [#ilt] ielting // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Verholt:
10-3-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758 / 10ma~ Martii / Baptizatus est Henricus / parentes Gerardus Verholt et Elizabeth Gurinck / patrini Derk Kock et Maria
Gurinck. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Verholt:
25-11-1769: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1769 / Den 25 November is gart
Verholt overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
27-5-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770. / [#eodem] [sc.: Maij] den 27. / Gijsbert
Roebroek Zoon van Wijl Berend Roebroek uijt Aanholt, Thans wonend in Voorst / en Lijsbet
Geuring Weduwe van Gerrit Verholt, van Voorst / alhier getrouwt // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
21-1-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / Jan 21. / Jan Verholt, Z.v. wijl Gerrit
Verholt, / en Anna. Catharina Bos, d.v. Jan Bos onder Gendringen / getrouwt. Feb 4 // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt (2x):
26-10-1777: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1777. / Oct. 26. / Gerrit Verholt. Z.v. wijl: Gerrit
Verholt. onder Gendringen, / en Johanna Bulsing d.v. Willem Bulsing onder Dinxperlo. / getrouwt.
Nov 16 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Verholt:
13-2-1778: Garrit Verholt, klompenmaker, geb. 13-2-1778 (woonplaats: Voorst); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 387 // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
6-11-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785 / Nov. 6. / Steven Verholt Z:v. wijl: Gerrit
Verholt onder Gendringen / en Hendrica Messing d.v. Derk jan Messing onder Varsseveld. /
getrouwt [sc.: Nov.] 27 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
4-1-1795: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1795 / Jan. 4. / Antoni de Wit. Z v. wijl: Lukas de
Wit onder Anholt. / en Johanna Verholt. d.v. Gerrit Verholt onder Gendringen. / verzonden // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) N.N. [Verholt?]:
15-10-1819: 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
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 615): 15. Oct: [1819] / Baptizata est Jo~a Catharina / f: leg: Henrici
Joannis Scholten, «acatholici», et Elisabethae Verholt, Conj: / Susc: Gradus, (!) et Berndina
Verholt. // [cc 31-8-2007/23-3-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Verholt:
26-8-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 855): [sub «1823 baptizati sunt»] 26
Aug: / Gerarda: / F: illeg: Joannae Raayman et ut mater dicit Gerardi Verholt / Hermen Raayman,
et Bernida (!) Raayman. Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Verholt:
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]
– Gerhardus (Gradus) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2396), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 362:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 276
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 3)
– Naam: Gradus Verholt
– Geboortedatum: den 26 Julij 1802
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 8-7-2004/15-10-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2513), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 373:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 287
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Verholt
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– Geboortedatum: den 12 Juny 1768
– Godsdienst: R C
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 Hendrika gehuwd Mei 1827. met J. van Ness / 5. Megchelt Wieskamp
Mei 1826. vertrokk~ // [cc 8-7-2004/20-10-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4041), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 643:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 467
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Verholt
– Geboortedatum: den 15 Febr 1781
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Landbouwer / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna van Pluren Vertr Mei 1827 / 1 tot & en (!) met 5 vert Febr.
1829. naar Sub No [niet ingevuld] / 6 tot en met 10. naar Sub No 638. // [cc 16-9-2004/24-4-2005 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4201), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 663:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 487
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 9)
– Naam: Gerrit Verholt
– Geboortedatum: Zie Sub No 643
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 7-10-2004/10-5-2005 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
6-7-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-7-1830 No 65 / Heden den Zesden der
maand Julij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf 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 / Bartholomeus Schut, dagloner oud vier en dertig jaren, en Gerrit Verholt, Landbouwer oud Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op heden Dingsdag den Zesden der maand Julij een duizend acht honderd dertig,
des morgens ten vyf uren, in het huis No. 289 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van acht Jaren is overleden. Maria Scholten, zonder beroep, ongehuwd geboren en gewoond
hebbende in deeze gemeente dochter van de Ehelieden Coenraad Scholten en Elisabeth Bulterman
beiden 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 tweede Comparant op aanmaning om te teekenen niet te
kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
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]
– Gerhardus (Gerret) Verholt:
± 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 600.
Gerret Verholt // [cc 16-6-2001/10-3-2004 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Verholt:
16-1-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1839 No. 4 / Heden den Zestienden der
maand January een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Johannes Kroes van beroep Landbouwer oud achten dertig jaren, en Derk Jan Ditters
van beroep dagloner oud acht en Veertig jaren, beide te Velthunten in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyftienden der maand January des jaars achtien honderd
negen en dertig des voormiddags ten elf uren, in het huis No. 177a te Velthunten binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zes en dertig Jaren is overleden Gerardus Verholt, dagloner,
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Hendrika Geerligs, Zonder beroep
in deze Gemeente woonachtig, Zoon van wylen Hendrik Verholt en van diens nagelatene weduwe
Aleida Swiedering, Zonder beroep 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Verholt:
1-4-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-4-1854 No 33. / Heden den eersten der
maand April achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Weiman van beroep Voerman oud vyf en veertig jaren, / en
Johannes Marneth, van beroep Boerenwerk doende oud vier en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Vrijdag den een en dertigsten der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des nachts ten elf uren, in het huis No. 493 in Oer,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en zestig jaren is overleden Henderica Verholt,
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Arbeidster, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe eerst van Joseph van Ness,
daarna van Joannes Hijman, laatstelyk ehevrouw van Johannes Kempers, daglooner, in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Gerrit Verholt en Jenneken Brunsink / 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 19821999 tB]
– Gerhardus Hendricus (Gerrit Hendrik) Verholt:
18-10-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-10-1833 No [69, veranderd in:] 70 /
Heden den Achttienden der maand October een duizend acht honderd drie 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 Gerrit Scholten, Linnenwever oud Acht en Vyftig jaren, en Jan Rosier, timmerman oud negen
en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Zeventienden der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des namiddags
ten Vier uren, in het huis No. 287 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en
Tachtig Jaren is overleden Johanna Brunsink, Zonder beroep geboren te Dinxperlo en woonachtig
geweest in deze Gemeente Ehevrouw van Gerrit Hendrik Verholt, Landbouwer in deze Gemeente
woonachtig en dochter van wylen de Ehelieden Willem Brunsink en Lubbertje Oostendorp / 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 / G: Scholten / J: Rosier / v.Woelderen // [cc 27-62003/13-5-2006 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
15-6-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-6-1821 No 44. // Heden den Vyftienden
der maand Juni een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten Negen uren, zijn
voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Bernadus Aalbers Landbouwer
oud vyftig jaren, en Gerrit Jan Verholt Klompenmaker oud Drie en Dertig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den veertienden der
maand Juny achttien honderd een en twintig des Morgems ten negen uren, in het huis No. 118 in
Ulft binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Acht Maanden is overleden. Sophia de Winter
dochter van Scheuntje de Winter zonder bepaald beroep te Ulft woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan dez[e] 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 van niet te Kunnen Schryven // B Aalbers / De Haes Sen // [cc (webfoto) 7-32010/24-9-2012 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3804), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 586:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 441
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Jan Verholt
– Geboortedatum: den 9 Decemb 1786
– Godsdienst: R.C.
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– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 9-9-2004/4-4-2005 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
24-2-1831: Koopakte d.d. 24-2-1831 nr. 25 [notaris Kolfschoten te Gendringen], Rijksarchief
Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 772: / No 25 / Voor den Openbaren
Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en residentie Gendringen Kwartier Zutphen Provincie
Gelderland, in tegenwoordigheid der nagenoemde Getuigen Compareerde / De Heer Bernard Joseph
Averbeek, Particulier, wonende in de gemeente Kerkhillen Burgemeesterij Bottop, in het
Koningrijk Pruisschen. / Dewelke Verklaarde te hebben Verkocht en bij deeze in Koop af te staan te
Cederen en in volkomen eigendom over te dragen als regtens en voor vrij en ontheven van alle
legale geregtelyke en Conventionele Hypotheken en Verbanden / Aan Evert Otten Kleermaker, wonende te Ulft Gemeente Gendringen, die alhier mede Comparerende, Verklaarde in Koop te accepteren / Een Perceel Land het Vossekuiltjen genaamd groot ongeveer twee en vijftig roeden, gelegen
in Oer gemeente Gendringen bij den zoogenaamden Hogen Weg, belendende eener zijds Gerrit
Jan Verholt en anderer zijds Berend Berendschot / En is deezen Verkoop Voorts geschied onder de
volgende voorwaarden en bepalingen / Dat de Kooper zijn gekochte aan en overneemt zodanig en
in dien staat als het zelve zich thans bevind met alle lusten en lasten regten en geregtigdheden,
heerschende en lijdende verborgene en zichtbare Servituten en dienstbaarheden er aan Verknogt, en
dat de Kooper van heden af aan het volle bezit en eigendom van zijn gekochte hebben zal, onder de
gehoudenheid om van heden af aan alle lasten en belastingen er van verschuld wordende te voldoen,
eindelijk ook te dragen de Kosten en regten, waartoe deeze acte aanleiding zal geven. / En is deezen
Verkoop geschied om en voor de som van Een en dertig Guldens Nederlandsch, die de Verkooper
bekend bereits voor dato deezer van den Kooper ontfangen te hebben, kwiterende 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 vier en twintigsten februarij achttien honderd Een en dertig in tegenwoordigheid van de Heer Johannes Bernardus van Veen, Particulier, 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. / Bernard Joseph
Averbeek / E: otten / J B Van Veen / E Helmes / Kolfschoten // Geregistreerd te Terborg den Achttienden Maart 1800 een & dertig deel vyftien folio drie & twintig Recto Vak Zes Houdende Een
Blad & geen renvooi / Ontvangen Een gulden Zestig Cents regt makende met de vyfen dertig Opcents Twee gulden dertien Cents / Ebbenhorst // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
7-10-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-10-1833 No [68, veranderd in:] 69 / Heden
den Zevenden der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Frans Willem Hafkenscheid, Kuiper oud Zes en dertig jaren, en Hermanus Teytink, wever oud drie en twintig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden maandag den Zevenden
der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Zeven uren, in het
huis No. 441 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zestig Jaren is overleden
Johanna Witjes, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Ehevrouw van
Gerrit Jan Verholt, dagloner in deze gemeente woonachtig, dochter van wylen de Ehelieden
Arnoldus Witjes en Catharina Smits / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – VERHOLT (nr. 219-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 23

daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. / F W
Hafkenscheid / H: Teytink / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/13-5-2006 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
12-11-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-11-1838 No. 103 / Heden den twaalfden
der maand November een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Frans Willem Hafkenscheid Kuiper
oud Veertig jaren, en Gerrit Jan Erntsen, dagloner oud Vier en Vyftig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den tienden der maand November een
duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten twee uren, in het huis No. 441 in Ulft binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie Jaren is overleden Johannes Verholt Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van de ehelieden Gerrit Jan Verholt en
Theodora Bouwman, dagloners in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
2-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-1-1845 No 1. / Heden den tweeden der
maand January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Keemink, van beroep daglooner, oud vijf en Zestig jaren, en Gerrit
Jan Verholt, van beroep daglooner oud acht en vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den tweeden der maand January achttien honderd
vijf en veertig, des morgens ten acht uren, in het huis No. 437 in Ulft, binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van elf jaren is overleden Bernard Hafkenscheid, zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze Gemeente, Zoon van Frans Willem Hafkenscheid, Kuiper, in deze Gemeente
woonachtig, en van wijlen diens ehevrouw Theodora Aalbers. / En hebben wij hiervan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend nadat de Comparanten, daartoe door ons aangezocht zynde,
verklaard hadden niet te Kunnen schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
3-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-1-1845 No 2 / Heden den derden der maand
January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Gerrit Jan Erntsen, van beroep dagloner oud eenenzestig jaren, en Gerrit Jan Verholt
van beroep dagloner oud achtenvyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op vrijdag den derden der maand January achttien honderd vijf en veertig, des
morgens ten acht uren, in het huis No. 439 in Ulft, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
vyfendertig Jaren is overleden Henricus Stijntjes, timmerman, geboren in de gemeente Wisch en
woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Gesina Thuss, zonder beroep in deze gemeente
woonachtig en zoon van wylen de ehelieden Jan Willem Styntjes en Berndjen Gries. / 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,
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hebbende de laatstgenoemde, daartoe door ons aangezocht zynde, verklaart niet te kunnen schryven,
als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Verholt:
29-11-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-11-1845 No 152. // Heden den negen entwintigsten der maand November achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Alexander Jean Frazer, van beroep daglooner oud vier en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruijd Liebrand, Zyne huisvrouw,
op Vrijdag den acht en twintigsten der maand November achttien honderd vijf en veertig, des
morgens ten vijf uren, ten huize van hem Comparant in Ulft No 447, binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Gradus
Johannes. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Johannes van Aken, van beroep daglooner, oud vier en dertig jaren, en Gerrit Jan Verholt, van
beroep daglooner, oud acht en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schrijven als Zulks niet geleerd hebbende. // A J Frazer / J
van aken / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 76/288) 10-7-2014/21-7-2014 tB]
– Gesina (Geesken) Verholt:
11-6-1799: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1799 / Den 11 Junius is Geesken
Verholt [overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Gritie: zie sub Margaretha
– Hartgerus (Hartjen) Verholdten:
26-11-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744 / 26 Nov: / bap: Johanna / Filia
Joi~s Verholdt e~ Angelae Len[ts?]en [lees: Lenzen], / levantibus Hartjen Verholdten, et Elisabetha’ Benninck. // [cc 1982-1999 tB]
– Hartgerus (Hartger) Verholt:
14-5-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 14 maji / Baptizatus est
hermanus / parentes Theodorus Kock et margaritha verholt / patrini hartger verholt et Elske
hogevelt / fredericus haeffkenscheijdt assistens // [cc 1982-1999 tB]
– Hartgerus (Hartzer) Verholt:
12-11-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 12 nov~bris / Baptizatus est
Joannes / parentes gerardus verholt et Elijsabeth geuring / patrini [hartger>] hartzer verholt et
aleijda [#ilt] ielting // [cc 1982-1999 tB]
– Hartgerus (Hartgel) Verholt:
25-6-1753: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1753. / 25 Junii / Baptizatus est
Henricus Joannes / parentes Derck te Boekhorst et gerretije bargelschlagh / patrini Derck mulleman
et derske bergelslagh / [#ga] Hartgel (!) [#velholt] verholt et vicke [verbensel>] tenbensel testes. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Hartgerus (Hartger) Verholte:
1-11-1789: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1789 / Nov. 1 / Derk Bunink wedwenr van wijl.
Wilhelmina Welmans onder Gendringen, / en Wilhelmina Verholte. d.v. Hartger Verholte onder
Silvold: / getrouwt 22 Nov. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrin) Verholt:
14-4-1743: RBS 507 (trouwboek Doetinchem): 1743 / Lubbert Claassen Wdnaar van Hendrin
Verholt, / ende Harmine Paal J.D. onder Netterden, / procl 14, 21, 28 April, / copul: den 8 maij. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Verholt:
9-10-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 9 octobris / Baptizatus est
gerardus / parentes adolphus Rabelinck et Catharina Lanckheijt / Patrini henricus Gras et hendrina
verholt. / Roelleff Lanckheijt et Elijsabeth Lanckheijt assistentes // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrikka) Verholt:
16-4-1795: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1795 / Den 16 April / hendrikka
Verholt overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Verholt:
20-9-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 541): 20. Sept: [1818.] / Baptizata est Jo~a / f: leg: Gerardi te Pas, et
Hendrinae Verholt Conj: / Susc: Jo~es te Pas, et Jo~a Bos. // [cc 31-8-2007/12-4-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Verholt:
18-3-1819: Hendrina Verholt, gehuwd met schoenmaker Gerrit Jan te Pas, te Ulft, ouders van de
op 18 maart 1819 te Gendringen (in huis nr. 103) overleden Johanna te Pas, oud vijf maanden;
vermeld in AHA-document 8190827b // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Verholt:
30-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 730): [1821.] / 30. 10bris /
Baptizata est Christina / f: leg: Henrici Verholt, et Gradae Beenen Conj: / Susc: Bernardus Beenen,
et Hendrina Verholt. // [cc 14-9-2007/24-2-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Verholt:
1-8-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 849): [sub «1823 baptizati sunt»] 1
Aug: / Joanna Theresia / F:l: Gerardi tepas, et Hendrina Verholt. [Par:] / Hermanus te Pas et
Joanna Verholt Susc: // [cc 26-10-2007/28-1-2008 tB]
– Hendrica (Hendrika) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2516), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 373:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 287
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 4)
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – VERHOLT (nr. 219-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 26

– Naam: Hendrika [Verholt]
– Geboortedatum: den 5 maart 1795
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 Hendrika gehuwd Mei 1827. met J. van Ness / 5. Megchelt
Wieskamp Mei 1826. vertrokk~ // [cc 8-7-2004/20-10-2004 tB]
– Hendrica (Hendriena) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3673), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 569:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 424
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 9)
– Naam: Hendriena Verholt
– Geboortedatum: den 10 maart 1792
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: dagloners (!)
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 2-9-2004/28-3-2005 tB]
– Hendrica (Hendrika) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3847), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 590:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 445
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 5)
– Naam: Bernadus Tyting [hierna is ingeschreven: 5 Hendrika Verholt (dit nr. 5 is echter weer
doorgestreept)]
– Geboortedatum: den 12 April 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 5:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 5:] Den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: Jozef van Ness en Geertruid Tammel overleden. / 5. vertrokk~ Mei
1828 Zie Sub No 669. / No 2, 3 & 4 vertr naar Elders. // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
– Hendrica (Hendrika) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3848), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 590:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 445
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 5) (dit nummer is echter weer doorgestreept, omdat het reeds was
gebezigd voor Bernadus Tyting; wellicht is dit de tiende inschrijving)
– Naam: Hendrika Verholt
– Geboortedatum: [kennelijk niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner / [nr. 5:] Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: [nr. 5:] Den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: Jozef van Ness en Geertruid Tammel overleden. / 5. vertrokk~ Mei
1828 Zie Sub No 669. / No 2, 3 & 4 vertr naar Elders. // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4221), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 669:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 493
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 3)
– Naam: Johannes [Heyman] [hierachter een accolade (samen met de daaronder tussengevoegde
naam Hendrika Verholt), waarachter:] E~ [= Ehelieden]
– Geboortedatum: den 13 August 1801
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 2 overleden // [cc 14-10-2004/11-5-2005 tB]
– Hendrica (Hendrika) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4223), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 669:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 493
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 5 (ongenummerd tussengevoegd tussen nr. 3 en 4))
– Naam: Hendrika Verholt [hierachter een accolade (samen met nr. 3, Johannes Heyman),
waarachter:] E~ [= Ehelieden]
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 2 overleden // [cc 14-10-2004/11-5-2005 tB]
– Hendrica (Hendrica) Verholt:
9-5-1827: Huwelijken R.K. kerk Gendringen (archief Martinusparochie inv.nr. 20, AHA-volgnr.
22): 9 Maji [1827] / Josephus van Ness et Hendrica Verholt, / in Facie Ecclesiae / Ulft. // [cc 18-92008/21-11-2010 tB]
– Hendrica (Hendrika) Verholt:
11-10-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-10-1830 No 83 / Heden den Elfden der
maand October een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[#(voorgedrukt): 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 Heiman, Linnenwever oud Acht en twintig jaren, en Jan
Hendrik Wijman, Landbouwer oud twee en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den tienden der maand October een duizend acht honderd dertig, des Avonds ten Negen uren, in het huis No. 493 in Oer binnen deze Gemeente, [abusievelijk niet doorgestreept: in den ouderdom van ... is overleden.] is verlost van een kind van het mannelyk geslacht Hendrika Verholt, Zonder beroep, huisvrouw van den eerst genoemden Comparant,
welk kind aan ons Ambtenaar levenloos is vertoond / 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 Zes woorden druks in deeze Acte doorgehaald. / J Heiman
/ J:H Wijman / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/7-6-2006 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – VERHOLT (nr. 219-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 28

– Hendrica (Hendrina) Verholt:
30-5-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-5-1831 No 62. / Heden den dertigsten der
maand Mei één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons
Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gradus te Pas, Daglooner oud Twee en
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Hendrina Verholt Zijne
Huisvrouw oud Zesendertig jaren, op Zaturdag den agtentwintigsten der maand Mei een duizend
acht honderd een en dertig, des avonds ten Zes uren, ten huize van hem Comparant in Ulft binnen
deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Harmanus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van
Niel Schoemaker oud dertig jaren, en Michiel Wolters Schoemaker oud Vyfendertig jaren, beide
wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven
zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den Comparant en de Getuigen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henderica) Verholt:
1-4-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-4-1854 No 33. / Heden den eersten der
maand April achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Weiman van beroep Voerman oud vyf en veertig jaren, / en
Johannes Marneth, van beroep Boerenwerk doende oud vier en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Vrijdag den een en dertigsten der maand
Maart achttien honderd vier en vijftig, des nachts ten elf uren, in het huis No. 493 in Oer, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van vier en zestig jaren is overleden Henderica Verholt,
Arbeidster, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe eerst van Joseph van Ness,
daarna van Joannes Hijman, laatstelyk ehevrouw van Johannes Kempers, daglooner, in deze
Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Gerrit Verholt en Jenneken Brunsink /
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]
– Hendrica (Hendrina) Verholt:
8-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1876 No. 112. / Heden den Achtsten der
maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Driever van beroep Voerman oud negen en Vyftig jaren, en
Gradus Johannes ter Maat van beroep Arbeider oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenden der maand December
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 109 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Veertig Jaren en Zeven maanden Peter te
Pas, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de
echtelieden Gradus te Pas en Hendrina Verholt. / 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 Driever / G J Ter Maat / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
170/394) 5-10-2013/13-4-2014 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – VERHOLT (nr. 219-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 29

– Hendricus (Henderick) Verholt:
11-4-1691: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 16: 1691 / Den 11 April /
Henderick Bieuinck een Kindt laten Doopen. genompt Tonis / getuijegen. / Wolter Witbergh. /
Henderick Verholt. / Gertgen Nagels. // [cc 21-4-2001/2-11-2001 tB]
– Hendricus (Hendrick) Verholt:
17-10-1691: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 26: 1691 / Den 17 Octbr~ /
Hendrick Verholt een Kint laten dopen genompt Willem. / getuijgen / Harmen Leijen. / Zween
Leijen // [cc 21-4-2001/2-11-2001 tB]
– Hendricus (Henricus) Verholt:
15-7-1715: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): Ao eod. [= 1715] / 15 julii / baptizatus
est Henricus verholt / filius legitmus Theodori verholt et joanna’ boshuisen / patrini fuere
Arnoldus Byster et Elisabeth van Latum. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Verholt:
3-3-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 3. Martii / Baptizatus est
Joannes Wilhelmus / parent: Derk Kock et Margarita Verholt / patrini Henricus Verholt et
Hendrina Kock. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Verholt:
10-3-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno 1758 / 10ma~ Martii / Baptizatus est Henricus / parentes Gerardus Verholt et Elizabeth Gurinck / patrini Derk Kock et Maria
Gurinck. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
10-3-1758: Hendrik Verholt, daghuurder, geb. 10-3-1758 (woonplaats: Voorst); zie AHAdocument 8110906a nr. 433 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
3-1-1773: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1773 / Jannuari 3 / Hendrik Verholt Z.v. wijl Jan
Verholt uijt Mechelen, / en Jantjen Bögels d.v. Henrikus Bögel ook uijt Mechelen / alhier getrouwt
24. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hend.) Verholt:
30-4-1774: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1774 / Den 30sten april is Jantien beugel
vrouw van Hend. Verholt overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
18-6-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775. / Jun 18. / Hendrik Verholt, wedwenr~ van
wijl. Jantjen Bögels uijt Mechelen, / en Christina Hevelings, d.v. wijl. Derk Heveling uijt Haalderen
in Cleefsland. / [alhier getrouwt:] [sc.: Jul] 16 [<9] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
1-3-1785: Hendrik Verholt, boerenwerk, geb. 1 [of 6?]-3-1785 (woonplaats: Megchelen); vermeld
in AHA-document 8110906a nr. 526 // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Verholt:
27-4-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. / [sc.: April.] 27. / Hendrik Verholt. Z.v.
wijl: Reint Verholt, / en Aleida Switering. d.v. Jan Hendrik Switering. / beide onder Gendringen, /
getrouwt alhier Maij 18 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
2-3-1805: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1805 / Den 2 Maart is Hendrik Verholt
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
15-3-1807: 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 (koster)] / Lyst Der Doden en begraven binnen Gendringen 1807 /
op Den 15 Maart is overleden en begraven Hendrik verholt // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
6-8-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-8-1811 (ongenummerde en volledig met de
hand geschreven akte nr. 40): / Op heden den Zesden van deese maand Augustus Eenduisend Agthonderd en Elf des voormiddags tien 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 Amptenaar des Burgerlijken Staats Gecompareert Hendrik Scholten Zynde een
Wever oud Zes en Zestig Jaaren, en Jan Willem Tiggeloven Daghuurder oud Veertig Jaaren beijde
woonagtig in Voorst Canton Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel,
dewelke hebben verklaard [dat] Geertruid Hogenkamp Weduwe van Wijlen Evert Verholt oud Agt
en taggentig Jaaren ongehuwd overleden is op den Vijfden van deese maand Augustus te Elf Uuren
des nagts ten huize van Hendrik Verholt in Voorst, bij wien dezelve inwonende, / op welke verklaringe aan mij gedaan ik deese Acte heb opgemaakt die de hiervoorgenoemde perzoonen Zeggende
beijde Naburen Van de Overledene te Zijn met mij hebben getekent. // Hedrijk Scholten / [plusteken] Jan Willem Tiggeloven verklarende niet te Kunnen Schrijven heeft dit merk gezet. / De Haes
Sen. // [cc (webfoto) 10-4-2010/20-12-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
9-6-1812: Overlijdensregister gemeente Netterden, 9-6-1812 / In den Jaare Agtien Hondert twaalf
den Negende Junij des Avonds vijf uuren is voor ons Adjoint Maire, in absentie van de Maire der
Gemeente van Netterden, Canton Gendringen Departement Van den Booven IJsel, verscheenen
frans Theuwsen, LandBouwer, oud Zes en Dertig Jaaren woonende in de Gemeente Netterden, Canton Gendringen, en Hendrik Verholt, LandBouwer, oud Zeeven en twintig Jaaren, meede in de gemeente en Canton Voornoemt, Woonagtig, welke als Buurlieden verklaart [^hebben], dat op den
Zevende Junij S’nademiddags om vijf uuren is overleeden, Hendrik Stander, Zoon van wijlen Jan
Stander, en wijlen Maria Van Zetten Renteniers, in den Ouderdom van Zeeven en Dertig Jaaren,
gewoont hebbende in Zwol departement van de mond d’IJssel hebbende de Getuigen deese Acte geteekent, naar aan hun, daar van gedaane Voorleezing. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
14-7-1813: Hendrik Verholt, paisan (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a // [cc
1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – VERHOLT (nr. 219-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 31

– Hendricus (Hendrik) Verholt:
28-10-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 28-10-1813 nr. 25 / In den Jaare agtienhondert en dertien, den Agt en Twintigste October, des Morgens Agt uuren, is voor ons adjoint Maire
bij absentie van de Maire, officier van den Burgerlyke Stand der Gemeente Netterden, Canton
Gendringen, Departement van den Booven ijssel verscheenen Andries Venhorst, daglooner, oud Zes
en Vijftig Jaaren, en Joannes Keuper [in de marge: goedgekeurt / J: Keuper, Landbouwer / J.
Keuper / C: Kroes Adj: Maire] Oud Een en Veertig Jaaren, by de Woonagtig in deze Gemeente,
welke ons als Buurlieden verklaart hebben, dat op den Zeven en Twintigste October, des
Nademiddags half Vier, is overleeden, aan het Huis No 296 Christina Heveling, Weduwe van
Hendrik Verholt, in den ouderdom van Negen en Zestig Jaaren, dochter van Derk Heveling, en
Hendrina Beenen, overleeden te Haalderen, departement van de Lippe, in Leeven LandBouwerse
dezer Gemeente, en heeft den getuigen Joannes Keuper met ons de Tegenwoordige acte geteekent
na aan hun daar van Voorleezing gedaan was / den getuige A: Venhorst verklaarde niet te kunnen
schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (2x) (Hendrik/Hendrik) Verholt:
4-5-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 23. / [Dagteekening:] 4 Mei 1814 / [Natuur
der Acten:] Acte van notorieteit, stavende het overlyden van / [Naam en Voornaam der partijen:]
[1:] ter reg: van Hendrik Verholt / [2:] Koenradus Verholt, Isabella Meimans, Hendrik Verholt,
Catharina Hellings, Hendrik Meimans en Dora Deunk / [Derzelver woonplaats:] [ter hoogte van 1:]
Netterden / [ter hoogte van 2:] te Netterden overleden / [Enregistratie:] 4 Mei 1814 fo 93 Ro C: 3 /
regt f – 12-. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendicus!) Verholt:
20-5-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 20-5-1814 No. 4 / In den Jare agtien hondert en
veertien den twintigste meij des Nademiddags vijf uuren is voor ons vice Burgermeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staad der gemeente Netterden Canton Genderingen Departement van Gelderland Verscheenen Hendicus (!) Verholt dagloonder
woonachtig in deze Gemeente Oud Vier en twintig Jaaren meerderjarige Zoon van wijlen Condert
Verholt en Isabella Meimans bij de in deze gemeente Overleeden den [<de] Vader in de Lente van
het jaar Zeventien hondert Agt en Negentig, en de moeder in de maand Januarij agtien hondert en
drie geweezene dagloonder dezer Gemeente Groot ouders van de vaders Zeide hendrik Verholt en
Catharina Hellings en van de moeders Zeijde Hendrik Meiman en dora Dunck Gewoont hebbende
in deeze gemeente als daglooners en voor veele Jaren alhier overleeden Zoo als blijkt uit de acte
van Notorieteit opgemaakt te Genderingen door den Vrederegter van het Zelfde Canton Ter Eenere
/ en [Hendrina>] Hendrica Jenster Oud vijf en twintig Jaar dagloonster Woonachtig in deze
gemeente meerderjarige Dochter van Leendert Jenster en Jaantje van Rossum dagloonders mede in
deze Gemeente woonachtig alhier tegenwoordig en toestemmende Welke ons hebben verzogt om
over te gaan [tot de voltrekking] van het tusschen hun ontworpen huwelijk en waar van de afkondigingen gedaan Zijn voor de Hoofd ingang van ons gemeente Huis te weeten, de Eerste op Zondag
den Agsten Meij en de tweede op Zondag daar aan volgende den vijftiende meij des Jaars Agtien
hondert en Veertien, des morgens Elf uuren, gene opposities tegen gemelde Huwelijk bij ons aangedient Zijnde, Zoo hebben wij voldoende aan hun verzoek, na voorlezing van alle stukken boven
genoemd en van hoofdstuk Zes, van den titel van het civiel Wetboek over het Huwelijk aan de
aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote, afgevraagd, of sij Elkanderen voor man
en vrouw willen Neemen, Elk hunner afzonderlijk en toestemmende geantwoord hebbende Zoo
verklaren Wij in Naam der Wet, dat Hendricus Verholt en [Hendrina>] Hendrica Jenster in het
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Huwelijk verbonden Zijn / van al het Welk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrik Heister senior dagloonder Oud [nogmaals:] Oud Zes en vijftig Jaren[,] Gerrit Weijers
dagloonder Oud twe en vijftig Jaaren[,] Derk Mulder dagloonder Oud Negen en Veertig Jaren en
Jan huls dagloonder oud Vijf en dertig Jaren alle woonachtig in deeze gemeente Welke met ons en
de Contracteerende parteijen na aan hun gedaane voorleezing dezelve met ons geteekent hebben
uitgenoomen de vader en de moeder van de bruid en de Twe getuigen H: Heister en D: Mulder
dewelke verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
29-6-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 40 / [Dagteekening:] 29 Junij 1814 /
[Natuur der Acten:] Acte van notorieteit wegens het overlijden van / [Naam en Voornaam der
partijen:] ten verzoeke van Hendrik Verholt / Jan Verholt / [Derzelver woonplaats:] Mechelen /
[Enregistratie:] 1 July 1814 fo 99 Ro C: 2. / Regt f -12-,, // [hieronder de volgende tussentijdse ambtelijke aantekening:] Geviseerd te Terborg den achtsten Julij achttienhonderd veertien fo 100 Ro C:
3. voor twee en dertig artikels ingeschreeven, Zeedert het laatste Visa tot op deezen dag Zonder
ratures Surcharges noch tusschenreegels. / [M?]D de Leeuw van Coolwijk // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
2-7-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-7-1814 No. 7 / In den Jare agtien hondert en
veertien den tweden Julij des Nademiddags vijf uren is voor ons vice BurgerMeester in
Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Netterden Canton Gendringen Provincie Gelderland Verscheenen Hendricus Verholt Landbouwer
Dezer Gemeente Oud Negen en twintig Jaren Meerderjarige Zoon van Hendrik Verholt en Christina Heveling bij de Overleeden hebbende als Landbouwers gewoont in Megchelen gemeente Netterden en Aldaar overleeden de vader den twede maart des jaars Agtienhondert en vijf en de moeder
den Zeven en twintigste october des jaars agtien hondert en dertien Zoo als blijkt uit de actens van
overlijden Afgeegeeven [lees: Afgegeeven] door den vice Burgermeester der Gemeente Netterden /
Grootouders Waren van de vaders zijde was Jan Verholt overleden voor ruim Veertig Jaren Zoo als
blijkt uit de acte van Notorieteit opgemaakt te Gendringen door den Suppleant Vrederegter van het
Zelfde Kanton Gendringen en geregistreert te Terborg den Eerste Julij agtien hondert en veertien en
Engele Lensink Overleeden den Zeven en twintigste Januarij Zeventien hondert Zes en Zeventig
Zoo als blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door de Vice Burgermeester der gemeente
Netterden en zijn geweest Landbouwers en overleeden [^in] dezer Gemeente / Groot ouders waren
van de moeders Zijde Theodor Heveling en Hendrina Bene Geweezene Landbouwers der Gemeente
Haldern Departement van de Lippe en Aldaar overleden de grootvader op den vijf en twintigste
Julij des Jaars Zeventien hondert Zestig en de Grootmoeder op den Een en [twintig>] twintigste
Junij des jaars Zeventienhondert twee en Zeventig Zoo als blijkt ut de actens van overlijden
Afgegeeven door den Burgermeester van haaldern / met Gerarda Bene Jonge dochter oud twee en
twintig Jaren Woonachtig in de gemeente en Canton Gendringen minderjarige Dochter van Wijlen
Willem Beenen Landbouwer overleden den Zes en twintigste meij dezes jaars Agtienhondert en
veertien Zoo als blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door den Burgermeester van
Gendringen en Elisabeth Erinkveld Landbouwerse in de Gemeente Gendringen Woonachtig Alhier
tegenwoordig en toestemmende / Welke ons hebben verzogt om over te gaan tot voltrekking van het
Tusschen hun ontworpen huwelijk waar van de Afkondigingen gedaan Zijn voor de hoofd ingang
van ons Gemeente Huis te weeten de Eerste op Zondag den twintigste Junij en de tweede op
Zondag daar aan volgende Zijnde den Zeven en twintigste Junij dezes Jaars agtien hondert en
veertien des’ morgens Elf uuren Welke Afkondigingen mede hebben plaats gehad voor de hooft
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ingang van het gemeente huis te Gendringen / geene Opposities tegen gemelde Huwelijk bij ons
aangedient Zijnde Zoo hebben Wij voldoende Aan hun verzoekt na voorlezing van alle de stukken
bovengenoemd en van hoofdstuk Zes van het Civile Wetboek over het huwelijk aan de aanstaande
Echtgenoot en aan de aanstaande Echtgenoote afgevraagd of Zij Elkanderen voor man en vrouw
Willen Nemen / Elk hunner Afzonderlijk en toestemment geantwoord hebbende Zoo verklaren Wij
in Naam der Wet dat Hendricus Verholt en Gerarda Beene in het huwelijk verbonden Zijn / Waar
Van Wij Acten opgemaakt hebben in Tegenwoordigheid van Derk heister timmerman Oud drie en
Vijftig Jaren[,] Arent Te Raaij Landbouwer oud Negen en veertig Jaren en Wessel Bolwerk
Landbouwer oud Vier en dertig Jaren[,] Johan Lauwerens te Wiel timmerman oud twee en dertig
Jaren alle Woonachtig in deze Gemeente Welke met ons en de Contracteerende Parteijen na
gedaane voorleezing dezelve met ons geteekent hebben op dag en Jaar als booven uitgenoomen de
moeder van de Bruid welke verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (2x) (Henricus/Henricus) Verholt:
17-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 303): 17. Martii [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Henricus /
filius legitimus Henrici Verholt, et Gerardae Beenen Conj: / Suscep: Arnoldus Tenbrink, et
Elisabeth Eringveld. // [cc 30-5-2007/7-8-2008 tB]
– Hendricus (Hendricus) Verholt:
18-3-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 18-3-1815 No 22 / In het jaar achtien honderd
vijftien den agtiende maart des Nademiddags half vyf 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 Hendrik Verholt Landbouwer
[#oud] oud dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Gerarda beenen oud drie en twintig
Jaren op den Zestiende maart des Smorgens om vier uren is verlost van een Zoon welke de voornaam van Hendricus heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Derk Tangelder Landbouwer Oud
dertig Jaren en Arent Venhorst dagloonder oud agt en twintig Jaren bij de alhier woonachtig deze
acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen den [getuige] Arent Venhorst
verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
28-6-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 28-6-1815 No 36 / In het jaar achtien honderd
vijftien den agt en twintigste Junij S’avond agt Uuren is voor ons Vice burgemeester, in afwezentheid van de Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Theodora Schut, Ehevrouw van
Gradis Eppink oud vijf en dertig jaren, ons verklarende, dat [#zijne huisvrouw] Enneke Fenhorst
dienstmeid, oud drie en twintig Jaar op den Zes en twintigste Junij S’morgens om drie uren is verlost van een dochter welke de voornaam van Theodora, de vader onbekent heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Hendrik Tangelder Landbouwer oud Zes en Zestig Jaaren, [en] Hendrik verholt, Landbouwer oud dertig Jaaren, bij de alhier woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na
voorlezing onderteekend, uitgenoomen de getuigen, H: Tangelder verklaarde niet te Kunnen
Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Henricus) Verholt:
14-1-1817: 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. 432): 14. Jan: [1817.] / Baptizatus est [#Henricus] Jo~es Wilhelmus / filius
legitimus Henrici Verholt, et Gradae Beenen [^Conj:] / Susc: Engelbart Beenen, et Gertruid Verholt. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Hendricus (Hendricus) Verholt:
15-1-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 15-1-1817 nr. 4 / Heden den vijftienden der
maand Januarij een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om thien uren, is door ons
C: Kroes vice Burgemr als hier toe door den heer Burgemeester Gedelegeerd Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hendricus verholt
Landbouwer oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Grada Beenen oud vier en
twintig jaren, op maandag den dertienden der maand Januarij, des morgens ten Negen uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmus
Johannes / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik tangelder
Landb:, oud vijf en Zestig jaren, en van Arent Venhorst dagloonder oud 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. / uitgenoomen Tangelder en Venhorst Verklaren niet te Kunnen Schrijven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
16-7-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-7-1819 No. 27 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Zestienden der maand Julij, des namiddags ten een uren, is voor ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Verholt Landbouwer oud vier en dertig jaren, woonachtig in dit ambt, dewelke ons verklaarde, dat Grada Beenen
oud acht en twintig jaren, Zijne Huisvrouw op Woensdag den veertienden dezer maand Julij, des
voormiddags ten tien uren, ten huize van hem Comparant, te Megchelen in dit ambt is bevallen van
een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Jan is gegeven. / Waarvan akte
opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Hendrik Tangelder Landbouwer oud Zes en Zestig jaren, en van Johan Laurens Tewiel, Timmerman
oud Zevenendertig jaren, woonachtig in dit Ambt. / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze
akte geteekend met den Comparant en tweede Getuige hebbende den eersten daartoe aangezocht
verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Verholt:
30-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 730): [1821.] / 30. 10bris /
Baptizata est Christina / f: leg: Henrici Verholt, et Gradae Beenen Conj: / Susc: Bernardus Beenen,
et Hendrina Verholt. // [cc 14-9-2007/24-2-2008 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Verholt:
18-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1822 No [10>] 11 / Heden den achttienden der maand Januarij een duizend acht honderd twee en twintig, des voor de middags ten Elf
uren, zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Hendrik
Verholt Landbouwer oud zes en dertig Jaren, en Wessel Tangelder ook Landbouwer oud vier en
veertig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat [zij] op
woensdag den zestienden der maand January achttien honderd twee en twintig des morgens ten half
zes uren, [#in] [bij de Schuur van] het huis No. 261. in Meggelen binnen dit Schoutambt in den
ouderdom [#van] naar gissing van vyftig Jaren hadden gevonden een [#is] overleden. (!) Manspersoon, waarvan zij Comparanten geene andere rensignementen konde opgeven, dan het geene
vermeld is bij het door den Heer vrederichter van dit Canton den zestienden dezer maand January
achttien honderd twee en twintig daarvan opgemaakte en overgegeven Proces verbaal, waarvan
Copie aan een der beide dezer acte is geannexeerd, en hoofdzakelyk inhoud dat het Lijk door die bij
het opgemelde Proces verbaal vermelde Comparanten was herkend voor eenen zedert veele Jaren in
den omtrek rond gezworvenen Bedelaar, zonder [vaste woonplaats en niet anders bekend is als
onder den naam van den Lammen Student / de drie bovenstaande renvoyen in het slot
geapprobeerd.] / 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, en [door>] by Ondertekening
dezes tevens goedkeurende de drie bovenstaande renvooijen alsmede de doorhaling van drie
gedrukte woorden / W: Tangelder / H Verholt / JRBoeveld // [aangehechte tekst:] In den Jare Achttien honderd Twee en twintig den Zestienden Januarij, S’voormiddags om tien uren, hebben [^wy]
Hendrik Rogge, Vrederegter des Kantons Gendringen Kwartier van Zutphen, Provintie Gelderland
door Bernardus [Bau>] Braumel, boerenknegt wonende bij de weduwe Frans Teeuwsen in de
Buurschap Megchelen in dit Kanton vernomen hebbende dat er bij de Schuur van gemelde weduwe
een lijk gevonden was, zoo hebben wij ons dadelijk ter gemelde plaatze begeven alwaar wij hebben
gevonden Jan Wilbrink Heelmeester wonende te U’lft door ons alhier ontboden beneffens den
gezegden Bernardus Braumel, die ons verklaard heeft dat hij dezen morgen bij het aanbreken van
den dag naar de schuur willende gaan eenige Schreden van dezelve naast een aldaar Staande houtmijt een lijk gevonden had: – Hierop ons ter aangewezene plaatze begeven hebbende, hebben wij
aldaar het bedoelde lijk gevonden, nederliggende op den Rug met de beenen eenigzinds in de
hoogte getrokken het hoofd achterover op den grond, en de beide handen op de borst de persoon is
voorgekomen Ruim vijf voeten lang te zijn, en was gekleed met een rond groenachtig buis blaauwe
linnen broek, groen manchester vest, en een dito rood katoene daaronder, grof linnen hemd, Zonder
naamletters, Zwarte kousen en roode das, en Schoenen met riemen, liggende de hoed twee Schreden
naast hem op den grond, hebbende hij blaauwe oogen, ligd bruin haar, hoog voorhoofd, rond gezigd
een gebogen neus een eenigzinds scheef getrokken mond: – (Was geteekend:) J. Wilbrink, J:R:
Boeveldt, Rogge; D;L; van Woelderen: – / En het linkerbeen eenigzinds korter dan het regter: – /
Dit gedaan Zijnde en hebbende afgenomen den Eed van den Heer Jan Wilbrink, bovengenoemd van
ons zijn advijs te Zullen geven, naar Zijn beste weten en geweten, en gezegde Heer het lijk geschouwd hebbende heeft hij ons gezegd dat er geen de minste Sporen van eenen geweldadigen dood
te ontdekken waren en heeft geteekend: – /Was geteekend/ J Wilbrink: – // De Heer Jan Wilbrink en
Bernardus Braumel voornoemd, beneffens Hendrika Manschot weduwe Frans Teeuwsen en
Johannes Gerhardus Romp, Gerigts-dienaar wonende te Gendringen, hebben aan ons verklaard dat
zij het lijk herkenden voor dat van iemand die Zedert veele Jaren in den omtrek heefd rond gezworven, bedelende Zonder vaste woonplaats en bekend is onder den naam van den Lammen
Student. – Aangezien uit het Rapport van den Heer Jan Wilbrink voornoemd blijkt dat de dood aan
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den meergemelden persoon niet is aangedaan door eenig geweld of aanval, en dat het voorschreven
Lijk herkend is voor dat van eenen bekenden bedelaar onder den naam van den Lammen Student,
Zoo hebben wij geen zwarigheid gevonden om het lijk ter aarde te doen bestellen. / Waarvan wij dit
Proces Verbaal hebben opgemaakt, waarop benevens ons en onzen Griffier geteekend heefd de
Heer Jan Richard Boeveldt, fungerend Assessor in dit Schoutambt. – /Was geteekend/ J. Wilbrink,
J.R. Boeveldt Rogge Vrederegter D L van Woelderen: – / Voor Copie Conform / de Vrederegter /
Rogge // [cc (Arnhem) 29-9-2001/25-8-2002 tB]
– Hendricus (Henricus) Verholt:
13-10-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 930): [sub «1824 baptizati
sunt»] 13 Octob: / Albertus / F:l: Henrici Verholt et Gerardae Beenen Par: / Antonius Beenen et
Aleida Verholt Susc: // [cc 31-10-2007/8-1-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholte:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2095), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Verholte
– Geboortedatum: den 20 Febr 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische // [cc 15-7-2004/29-92004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholte:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2097), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 3)
– Naam: Hendrik [Verholte]
– Geboortedatum: den 16 Maart 1815
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische // [cc 15-7-2004/29-92004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
22-4-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-4-1831 No 41. / Heden den Twee en twintigsten der maand April één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren, is
voor ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Menten, Akkerman oud Zestig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Aleida te Velde,
Zijne Huisvrouw oud Vierendertig jaren, op Donderdag den Eenentwintigsten der maand April een
duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in
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Megchelen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelyk geslacht, waaraan de
voornaamen Zyn gegeven van Hendrik Jan / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Hendrik Rosier Timmerman oud drie en veertig jaren, en Hendrik Verholt
Landbouwer oud Vyfenveertig Jaren [nogmaals: jaren], beide wonende in deze Gemeente, waarna
dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons
is onderteekend. / met de Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
22-7-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-7-1831 No 78 / Heden den twee en twintigsten der maand Julij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten negen uren, is
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Verholt, Landbouwer oud
Zes en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Gerharda Beenen,
Zijne huisvrouw oud acht en dertig jaren, op Woensdag den twintigsten der maand July een duizend
acht honderd een en dertig, des namiddags ten Vier uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernard / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Theodorus Menten, Landbouwer oud Een en Zestig jaren, en Willem Hemming, Landbouwer oud
Vyf en twintig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde
Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den
Comparant en de getuigen. / H. Verholt / Theodorus menten / W. Hemming / v.Woelderen // [cc 14-1999/16-8-2002 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Verholt:
± 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 399.
Hendrikus Verholt // [cc 16-6-2001/10-3-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
16-1-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1839 No. 4 / Heden den Zestienden der
maand January een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Johannes Kroes van beroep Landbouwer oud achten dertig jaren, en Derk Jan Ditters
van beroep dagloner oud acht en Veertig jaren, beide te Velthunten in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyftienden der maand January des jaars achtien honderd
negen en dertig des voormiddags ten elf uren, in het huis No. 177a te Velthunten binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zes en dertig Jaren is overleden Gerardus Verholt, dagloner,
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Hendrika Geerligs, Zonder beroep
in deze Gemeente woonachtig, Zoon van wylen Hendrik Verholt en van diens nagelatene weduwe
Aleida Swiedering, Zonder beroep 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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Verholt:
25-3-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1845 No 39. / Heden den vyf en twintigsten der maand Maart achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Wessel Keuper, van beroep Landbouwer, oud drie en dertig jaren, en
Hendrik Verholt, van beroep Landbouwer, oud Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den vier en twintigsten der maand Maart achttien
honderd vijf en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 246 in Megchelen, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van acht en tachentig jaren is overleden Maria te Boekhorst, zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Hendrik Tangelder, en
dochter van wijlen de ehelieden Derk te Boekhorst en Gerritjen Bergerslag. / En hebben wij hiervan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Verholt:
25-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-4-1877 No. 44. / Heden den Vyf en twintigsten der maand April 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, Evert Rosier van beroep Landbouwer oud twee en Veertig jaren, en
Carel Seesink van beroep Landbouwer oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vier en twintigsten der maand April achttien
honderd zeven en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk C No. 3 in Voorst binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tachtig Jaren en een maand Joannes Henricus
Verholt Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van
Willemina Aalders, Zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Verholt en Aleyda Swietering. / 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. // E Rosier / C
Seesink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 188/394) 21-9-2013/24-6-2014 tB]
– Hermanus (Manus) Verholt:
24-7-1775: Manus Verholt, daghuurder, geb. 24-7-1775 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 718 // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Verholt:
16-5-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 22): 16. Maji [1811] / Baptizata est
Gertrudis / filia legitima Hermani Verholt, et Theodorae Beutink Conj: / Susc: Bernardus Verholt,
et Hendrina Beutink. // [cc 10-11-2006/11-10-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Verholt:
20-6-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 179): 20. Junij [1813.] / Baptizata est
Christina / filia legitima Hermani Verholt, et Theodorae Buitink Conj: / Suscepêre Jan Hermen
Tammel, et Derres Woltering. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3393), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 524:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 396
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: Hermanus Verholt
– Geboortedatum: den 23 Junij 1775
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna vertrokken november 1827. naar Sub No 15 / G.J. Haakshorst
overleden. // [cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Hermanus (Hermanus) Verholt:
8-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-1-1845 No 4. / Heden den achtsten der
maand January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernadus Sweers, van beroep Boerenwerk doende, oud een en veertig jaren, en
Hendrik Jan Hofs, van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zevenden der maand January achttien
honderd vijf en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 396 in Bredenbroek, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van acht en zestig jaren is overleden Hermanus Verholt, daglooner,
geboren in de Gemeente Aalten, en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van
Theodora Buitink, en zoon van wylen de ehelieden Jan Verholt, en Berendina Brus. / 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]
– Hermanus (Herman) Verholte:
11-3-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-3-1845 No 34. // Heden den elfden 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 Jan Hendrik Verholte, van beroep Linnenwever, oud Zeven enveertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrica Geurink Zyne huisvrouw, op
Maandag den tienden der maand Maart achttien honderd vijf en veertig, des nachts ten half een
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No 362, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Herman. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Willem Nakken, van
beroep Kuiper oud drie en veertig jaren, en Hendrik Willem Demkes, van beroep Klompenmaker,
oud vyf 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 Verholte / H W Nakken / H.W. Demkes / v.Woelderen // [cc
(webfoto nr. 46/288) 7-7-2014/1-9-2014 tB]
– Hermanus (Manus) Verholt:
7-3-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1876 No. 32. / Heden den Zevenden der
maand Maart achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Gerrit Jan Lammers van beroep Akkerbouwer oud Zes en Vyftig jaren, en Bernardus
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Capelle van beroep Akkerbouwer oud een en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zesden der maand Maart achttien honderd zes en
zeventig, des nachts ten tien uren, in het huis Wijk C No. 165 in Bredenbroek binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Zestig Jaren en negen maanden Geertruid
Verholt Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van wijlen de
echtelieden Manus Verholt en Dersken Buiting. / 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 J Lammers / B Capelle / GJKolfschoten // [cc (webfoto
nr. 150/394) 2-10-2013/23-5-2014 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Anna) Verholt:
14-2-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 14. feb. / Baptizata est Anna /
Parentes Joan Verholt et Angela [niet ingevuld] / Patrini Bernt Nienhuijs et Sweneken Verholte //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
26-11-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744 / 26 Nov: / bap: Johanna /
Filia Joi~s Verholdt e~ Angelae Len[ts?]en [lees: Lenzen], / levantibus Hartjen Verholdten, et
Elisabetha’ Benninck. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
4-1-1795: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1795 / Jan. 4. / Antoni de Wit. Z v. wijl: Lukas de
Wit onder Anholt. / en Johanna Verholt. d.v. Gerrit Verholt onder Gendringen. / verzonden // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
11-4-1799: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 14): Ao 1799 den 11 April / Coram Derk
Heister, en Derk Reijnholt Com~issarien tot de Huwelijks Zaaken van Netterden / Compareerde
theodorus Mulder [^Jongman] geboortig van emmerik woonagtig op de Speelberg Zoon van
[^weijlen] Gerardus Mulder, en elisabet beekman, / en Johanna Verholt Jonge Dogter geboortig
van Netterden, en woonagtig, Dogter van Koendert Verholt, en isabella Meijmans, / 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 14 april 1799,
sonder verhindering sijn voortgang heeft gehadt. / de twede op Zondag den 21 april / de derde op
Zondag den 28 april. / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Ao 1799 den 30 april is op vertoont
attest van Jan Stam Roomspriester alhier te Netterden theodorus Mulder en Johanna Verholt in de
Roomsche Kerk in haar Huwelijk bevestigt bij publike Godsdienst / in fidem / H:C:F: De Rotte /
Secretaris // Netterden den 6 Maij 1799 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Verhold:
30-4-1799 getrouwd (bron onbekend): Theodoris Mülder en Johanna Verhold; / getuigen Jan
Biester en Willem Vogel (Netterden). // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – VERHOLT (nr. 219-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 41

– Johanna (Johanna) Verholt:
29-4-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 29-4-1816 No 11 / Heden den Negen en twintigste der maand April een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
C: Kroes Viceburgemr als hier toe by besluit van den Burgemeester Speciaal Gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Derk
Mulder dagloner oud vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Johanna verholt oud drie en veertig
jaren, op Zaturdag den Zeven en twintigste der maand April, des S’avonds ten Zeven uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Coenradis /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van derk Ambrosius daglooner oud
drie en veertig jaren, en van Hendrik duenck, Smits [of Smit?] oud Negen 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 verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jo~a) Verholt:
15-5-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 515): 15. Maji [1818.] / Baptizata est Joanna / filia leg: Wilhelmi
Franken, et Berndinae Willink Conj: / Susc: Lamert Dirking, et Jo~a Verholt. // [cc 30-8-2007/254-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Verholt:
1-8-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 849): [sub «1823 baptizati sunt»] 1
Aug: / Joanna Theresia / F:l: Gerardi tepas, et Hendrina Verholt. [Par:] / Hermanus te Pas et Joanna
Verholt Susc: // [cc 26-10-2007/28-1-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 120), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 15:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 15
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 5)
– Naam: Johanna Verholt
– Geboortedatum: Zie Sub No 524
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 1-4-2004/5-6-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 748), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 97:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 97
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Verholt
– Geboortedatum: den 7 August 1782
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– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 2 vertrokken naar het Pruissische // [cc 29-4-2004/24-7-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3395), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 524:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 396
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Johanna [Verholt]
– Geboortedatum: den 15 Decemb 1804
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna vertrokken november 1827. naar Sub No 15 / G.J. Haakshorst
overleden. // [cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
31-12-1829 (reg.) / geb. 27-1-1774 (woonachtig te Netterden eind 1829): Ingezetenen der gemeente
Bergh, inv.nr. 1155, katern 5 (AHA-volgnr. 97):
– Aantal huisgenoten: 6 personen (dit is nr. 1)
– Huisnummer: Netterden No 12
– Naam: Johanna Verholt Wed D Mulder
– Geboren: 27 January 1774
– Beroep: dagloneres
– Stemrecht: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/21-5-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Verholt:
9-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-6-1840 No 59. / 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:
Bernardus Geurtsen, daglooner, oud negen en Zestig jaren, en Wessel Bolwerk, Landbouwer, oud
negen en Vijftig jaren, beide wonende te Netterden in deze Gemeente, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Zesden der maand Junij dezes jaars, des Avonds ten Zeven uren, in het Huis
No. 14. te Netterden binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Johanna Verholt, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Netterden voornoemd,
dochter van wylen de Ehelieden Coenraad Verholt en Elisabeth Meijman, weduwe van Derk Mulder, alle te Netterden 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, met declaranten. / E:V:Grotenhuis /
B Geurtsen / W: Bolwerk // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – VERHOLT (nr. 219-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 43

– Johanna Catharina (Johanna Catharina) Verholt:
26-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-12-1876 No. 115. / Heden den Zes en
twintigsten der maand December achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Gasseling van beroep Akkerbouwer oud vier en Veertig
jaren, en Johannes ter Maat van beroep Akkerbouwer oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vyf en twintigsten der
maand December achttien honderd zes en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk C
No. 45 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een Jaar en drie maanden Antoon Herman Kleingiessing, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Johann Henrich Kleingiessing en van Johanna Catharina Verholt, echtelieden,
Akkerbouwers, 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. // J: Gasseling / J ter Maat / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr.
171/394) 5-10-2013/10-4-2014 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
20-11-1687: RBS 270 (Zeddam): 1687 / den selven dito [= 20 november] Jan Verholt; en Liesbet
Eeltinghs. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Verholt:
2-10-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 2 october. / Baptizatus est
everhardus / Parentes Joannes verholt et angelina lenzen / Patrini Jacobus van nottelen et anna
catharina tappers [of teppers?] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joan) Verholt:
14-2-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 14. feb. / Baptizata est Anna /
Parentes Joan Verholt et Angela [niet ingevuld] / Patrini Bernt Nienhuijs et Sweneken Verholte //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joi~s) Verholt:
26-11-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744 / 26 Nov: / bap: Johanna / Filia
Joi~s Verholdt e~ Angelae Len[ts?]en [lees: Lenzen], / levantibus Hartjen Verholdten, et
Elisabetha’ Benninck. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Verholt:
2-3-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 2 martii. / Baptizatus est
gerardus / parentes Joannes verholt et Engel Lensingh / patrini henricus conradus TheLosen et
margaritha michelbringhs et Theodorus Kock. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Verholt:
6-4-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 6 aprilis / Baptizatus est Joannes
/ parentes Joannes huntingh et Elijsabeth Lensingh / [patrini>] patrinus Joannes verholt // [cc
1982-1999 tB]
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– Johannes (Joannes) Verholt:
12-11-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 12 nov~bris / Baptizatus est
Joannes / parentes gerardus verholt et Elijsabeth geuring / patrini hartzer [<hartger] verholt et
aleijda [#ilt] ielting // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannis) Verholt:
16-6-1766: Jannis Verholt, akkerman, geb. 16-6-1766 (woonplaats: Voorst); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 488 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
3-1-1773: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1773 / Jannuari 3 / Hendrik Verholt Z.v. wijl Jan
Verholt uijt Mechelen, / en Jantjen Bögels d.v. Henrikus Bögel ook uijt Mechelen / alhier getrouwt
24. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
21-1-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / Jan 21. / Jan Verholt, Z.v. wijl Gerrit
Verholt, / en Anna. Catharina Bos, d.v. Jan Bos onder Gendringen / getrouwt. Feb 4 // [cc 19821999 tB]
– Johannes (Jan) Verhold:
11-3-1784: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1784 / Den 11 maart is Jan verhold
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
27-4-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. / [sc.: April. 27.] / Johannes Verholt. Z.v.
wijl Reint Verholt. / en Janna Catharina Nijelink. wedwe wijl: Evert [#Nijelink] Winand. onder
Gendringen / getrouwt alhier Maij 18. / [genoemd na: Verholt x Switering] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
19-5-1795: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1795 / Den 19 may is Jan Verholt
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
2-7-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-7-1814 No. 7 / In den Jare agtien hondert en
veertien den tweden Julij des Nademiddags vijf uren is voor ons vice BurgerMeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden Canton
Gendringen Provincie Gelderland Verscheenen Hendricus Verholt Landbouwer Dezer Gemeente
Oud Negen en twintig Jaren Meerderjarige Zoon van Hendrik Verholt en Christina Heveling bij de
Overleeden hebbende als Landbouwers gewoont in Megchelen gemeente Netterden en Aldaar
overleeden de vader den twede maart des jaars Agtienhondert en vijf en de moeder den Zeven en
twintigste october des jaars agtien hondert en dertien Zoo als blijkt uit de actens van overlijden
Afgeegeeven [lees: Afgegeeven] door den vice Burgermeester der Gemeente Netterden /
Grootouders Waren van de vaders zijde was Jan Verholt overleden voor ruim Veertig Jaren Zoo
als blijkt uit de acte van Notorieteit opgemaakt te Gendringen door den Suppleant Vrederegter van
het Zelfde Kanton Gendringen en geregistreert te Terborg den Eerste Julij agtien hondert en
veertien en Engele Lensink Overleeden den Zeven en twintigste Januarij Zeventien hondert Zes en
Zeventig Zoo als blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door de Vice Burgermeester der
gemeente Netterden en zijn geweest Landbouwers en overleeden [^in] dezer Gemeente / Groot
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ouders waren van de moeders Zijde Theodor Heveling en Hendrina Bene Geweezene Landbouwers
der Gemeente Haldern Departement van de Lippe en Aldaar overleden de grootvader op den vijf en
twintigste Julij des Jaars Zeventien hondert Zestig en de Grootmoeder op den Een en [twintig>]
twintigste Junij des jaars Zeventienhondert twee en Zeventig Zoo als blijkt ut de actens van
overlijden Afgegeeven door den Burgermeester van haaldern / met Gerarda Bene Jonge dochter oud
twee en twintig Jaren Woonachtig in de gemeente en Canton Gendringen minderjarige Dochter van
Wijlen Willem Beenen Landbouwer overleden den Zes en twintigste meij dezes jaars Agtienhondert
en veertien Zoo als blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door den Burgermeester van
Gendringen en Elisabeth Erinkveld Landbouwerse in de Gemeente Gendringen Woonachtig Alhier
tegenwoordig en toestemmende / Welke ons hebben verzogt om over te gaan tot voltrekking van het
Tusschen hun ontworpen huwelijk waar van de Afkondigingen gedaan Zijn voor de hoofd ingang
van ons Gemeente Huis te weeten de Eerste op Zondag den twintigste Junij en de tweede op
Zondag daar aan volgende Zijnde den Zeven en twintigste Junij dezes Jaars agtien hondert en
veertien des’ morgens Elf uuren Welke Afkondigingen mede hebben plaats gehad voor de hooft
ingang van het gemeente huis te Gendringen / geene Opposities tegen gemelde Huwelijk bij ons
aangedient Zijnde Zoo hebben Wij voldoende Aan hun verzoekt na voorlezing van alle de stukken
bovengenoemd en van hoofdstuk Zes van het Civile Wetboek over het huwelijk aan de aanstaande
Echtgenoot en aan de aanstaande Echtgenoote afgevraagd of Zij Elkanderen voor man en vrouw
Willen Nemen / Elk hunner Afzonderlijk en toestemment geantwoord hebbende Zoo verklaren Wij
in Naam der Wet dat Hendricus Verholt en Gerarda Beene in het huwelijk verbonden Zijn / Waar
Van Wij Acten opgemaakt hebben in Tegenwoordigheid van Derk heister timmerman Oud drie en
Vijftig Jaren[,] Arent Te Raaij Landbouwer oud Negen en veertig Jaren en Wessel Bolwerk Landbouwer oud Vier en dertig Jaren[,] Johan Lauwerens te Wiel timmerman oud twee en dertig Jaren
alle Woonachtig in deze Gemeente Welke met ons en de Contracteerende Parteijen na gedaane
voorleezing dezelve met ons geteekent hebben op dag en Jaar als booven uitgenoomen de moeder
van de Bruid welke verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
29-6-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 40 / [Dagteekening:] 29 Junij 1814 /
[Natuur der Acten:] Acte van notorieteit wegens het overlijden van / [Naam en Voornaam der partijen:] ten verzoeke van Hendrik Verholt / Jan Verholt / [Derzelver woonplaats:] Mechelen / [Enregistratie:] 1 July 1814 fo 99 Ro C: 2. / Regt f -12-,, // [hieronder de volgende tussentijdse ambtelijke
aantekening:] Geviseerd te Terborg den achtsten Julij achttienhonderd veertien fo 100 Ro C: 3. voor
twee en dertig artikels ingeschreeven, Zeedert het laatste Visa tot op deezen dag Zonder ratures Surcharges noch tusschenreegels. / [M?]D de Leeuw van Coolwijk // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Verholt:
31-1-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-1-1816 No 2. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Een en dertigsten der maand Januarij, des voordemiddags om Elf uren,
zijn voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Wander Colenbrander oud
Vyfenveertig jaren, Landbouwer – en Jannes Verholt oud Vyftig jaren ook Landbouwer beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den eenendertigsten der maand
January dezes jaars, des morgens ten twee uren, in het huis No 354 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van negenenzestig jaren is overleden Geertruid Mellink, Ehevrouw van Jan Smalhorst, en
dogter van Alof, en Aaltjen Vossers. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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schreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de comparanten. /
W Coolenbrander / Johannes verholt / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/31-52007 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
16-7-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-7-1819 No. 27 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Zestienden der maand Julij, des namiddags ten een uren, is voor ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Verholt Landbouwer oud vier en dertig jaren, woonachtig in dit ambt, dewelke ons verklaarde, dat Grada Beenen
oud acht en twintig jaren, Zijne Huisvrouw op Woensdag den veertienden dezer maand Julij, des
voormiddags ten tien uren, ten huize van hem Comparant, te Megchelen in dit ambt is bevallen van
een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Jan is gegeven. / Waarvan akte
opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van
Hendrik Tangelder Landbouwer oud Zes en Zestig jaren, en van Johan Laurens Tewiel,
Timmerman oud Zevenendertig jaren, woonachtig in dit Ambt. / En, na duidelijke voorlezing,
hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en tweede Getuige hebbende den eersten
daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
12-2-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-2-1821 No 9. // Heden den twaalfden der
maand February 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 Johannes Verholt Landbouwer
oud drie en vyftig jaren, en Jan Keurntjes Dagloner oud drie en veertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op zondag den Elfden der maand February
achttien honderd een en twintig des avonds ten tien uren, in het huis No. 354 in Voorst binnen dit
Schoutambt, in den ouderdom van Een en Zeventig Jaren is overleden. Antonie Sielwis Wever
weduwenaar van wylen Mariken Smalhorst en zoon van wylen Hendrik Sielwis en Hendrika Zonderen / 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. // J Verholt / Jan Korenties / De
Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997 / (webfoto) 7-3-2010/12-10-2012 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
18-3-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-3-1825 No 24. / Heden den Achttienden
der maand Maart 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 Welling, dagloner oud vier en
veertig jaren, en Johannes Verholt, Landbouwer, oud Zes en vijftig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zeventienden der maand Maart
achttien honderd vijf en twintig, des avonds ten Elf uren, in het huis No. 353 in Voorst binnen dit
Schoutambt, in den ouderdom van twee en dertig Jaren is overleden Willemina Leijen, zonder
bepaald beroep, Ehevrouw van Jan Carel Brus, Landbouwer in dit ambt woonachtig alwaar de overledene is geboren en laatst woonachtig geweest, Zynde een dochter van wijlen de Ehelieden Willem
Leijen en Gerritjen Averkamp, beide 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 be-
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stemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten // D Wellenk / J. verholt / De Haes // [cc (webfoto) 11-1-2011/30-4-2012 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
13-11-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-11-1826 No 75 / Heden den dertienden
der maand November een duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags ten half tien
uren, zijn voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt,
landbouwer oud Zes enVijftig jaren, en Evert Venderbosch, dagloner oud negen entwintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den twaalfden
der maand November achttien honderd zes en twintig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No.
302 in Voorst, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie enVeertig Jaren is overleden
Cornelia Sielwis, dagloonster, huisvrouw van Derk Wellink, klompemaker wonende in deeze
Gemeente, geboren in deeze gemeente, en Zynde een dochter van wylen de Ehelieden Antonius
Sielwis en Maria Smalhorst. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten // J
[met trema] verholt / Evert venderbost / FWJ De Haes // [cc (webfoto) 20-4-2011/17-5-2012 tB]
– Johannes (Jan) Verholte:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2099), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 5)
– Naam: Jan [Verholte]
– Geboortedatum: den 20 July 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische // [cc 15-7-2004/29-92004 tB]
– Johannes (Jannes) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2681), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 389:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 303
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 1)
– Naam: Jannes Verholt
– Geboortedatum: den 14 July 1768
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 5 6 7 [achter een accolade:] uit de gemeente vertrokken in 1825
November naar Anholt / 4 Catharina vertrokken Mei 1828. naar Anholt // [cc 5-8-2004/18-12-2004
tB]
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– Johannes (Johannes) Verholt:
± 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 601.
Johannes Verholt // [cc 16-6-2001/10-3-2004 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
15-2-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-2-1832 No 13 / Heden den Vyftienden der
maand Februarij een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gradus Bouheus, dagloner oud Een en
Veertig jaren, en Berend Bosman, dagloner oud Zes en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden woensdag den vyftienden der maand
february een duizend acht honderd twee en dertig des morgens ten drie uren, in het huis No. 96 in
Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Tachtig Jaren is overleden
Catharina Bos, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van
wijlen Jan Verholt, en dochter van wylen de Ehelieden Jan Bos en Johanna Wildenbeest. / En ons
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. met den eerstgenoemden Comparant verklarende den laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven. / G bouheus / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
23-2-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-2-1832 No 14 / Heden den drie en
twintigsten der maand February een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten tien
uren zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt, dagloner oud twee en Zestig jaren, en Jan Keurentjes, dagloner oud Een en Vyftig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den twee en twintigsten der
maand Februarij een duizend acht honderd twee en dertig des namiddags ten vyf uren, in het huis
No. 305 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en twintig Jaren is overleden
Johanna Colenbrander, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, meerderjarige dochter van de Ehelieden Wander Colenbrander en Johanna Geertruid Rademaker, Landbouwers 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.
/ J Verholt / J Keurentjes / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
25-9-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-9-1833 No 66 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt,
eigenwerkdoende oud Drie en Zestig jaren, en Jan Körntjes, dagloner oud Vyf en Vyftig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Woensdag den Vyf
en twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten acht
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uren, in het huis No. 323 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en twintig
Jaren is overleden Harmen Bennink, Kleermaker geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van Jan Willem Bennink, dagloner in deze Gemeente woonachtig en van wylen diens
huisvrouw Johanna Ansink / 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
den laatstgenoemden Comparant daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / J Verholt / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/14-5-2006 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
6-1-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-1-1836 No 2. / Heden den Zesden der maand
Januarij 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 Wellink landbouwer oud vyf en vyftig
jaren, en Johannes Verholt, dagloner oud Zestig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den vyfden der maand January een duizend acht honderd zes en dertig des avonds ten negen uren, in het huis No. 298 [<398] in Voorst binnen deze gemeente, in den ouderdom van negen en zestig is overleden Bernardus Bennink, landbouwer,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, [#ehevrouw] [de doorhaling van het woord
ehevrouw goedgekeurd] eheman van Hendrika Konnink, Zonder beroep in deze gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Harmen Bennink en Maria Langena / 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]
– Johannes (Johannes) Verholt:
18-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1838 No. 12 / Heden den achttienden
der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des middags om twaalf uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt, dagloner oud een en
Zeventig jaren, en Hendrik Beumer, dagloner oud twee en vyftig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag den Zeventienden der maand January
een duizend acht honderd acht en dert[i]g des morgens ten half vier uren, in het huis No. 301 in
Voorst binnen deze gemeente, in den ouderdom van twee dagen is overleden Johannis Kastein
zonder beroep, geboren en woonachtig [geweest / renvooi goedgekeurd] in deze Gemeente, Zoon
van Willem Kastein, boerenknecht, woonachtig in de gemeente Dinxperlo, en van diens ehevrouw
Aleida Rademaker, Zonder beroep, verblyf houdende, bij hare ouders binnen deze gemeente
woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Verholt:
12-11-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-11-1838 No. 103 / Heden den twaalfden
der maand November een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Frans Willem Hafkenscheid Kuiper
oud Veertig jaren, en Gerrit Jan Erntsen, dagloner oud Vier en Vyftig jaren, beide in deze gemeente
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woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den tienden der maand November een
duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten twee uren, in het huis No. 441 in Ulft binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie Jaren is overleden Johannes Verholt Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van de ehelieden Gerrit Jan Verholt en
Theodora Bouwman, dagloners in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Verholt:
8-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-1-1845 No 4. / Heden den achtsten der
maand January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Bernadus Sweers, van beroep Boerenwerk doende, oud een en veertig jaren,
en Hendrik Jan Hofs, van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zevenden der maand January achttien
honderd vijf en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 396 in Bredenbroek, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van acht en zestig jaren is overleden Hermanus Verholt, daglooner,
geboren in de Gemeente Aalten, en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van
Theodora Buitink, en zoon van wylen de ehelieden Jan Verholt, en Berendina Brus. / 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]
– Johannes (Joannes) Verholt:
13-2-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-2-1879 No. 18. / Heden den Dertienden
der maand Februarij 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 Jan Velthorst van beroep Landbouwer oud negen en dertig jaren, en
Johannes ter Maat van beroep Akkerbouwer oud vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Twaalfden der maand February achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 45 in Voorst binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en tachtig Jaren en drie maanden Reint Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Gerritjen
Helmink Zonder beroep alhier overleden, Zoon van wylen de echtelieden Joannes Verholt en Anna
Catharina [Wijlink>] Nijlink / 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 J Velthorst / J ter Maat / VDLaar. // [cc 30-11-2000/26-6-2002 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Verholte:
16-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1838 No. 11 / Heden den Zestienden der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half elf uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Demkes, akkerman oud Zestig jaren,
en Jan Hendrik Verholte, Linnenwever oud Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den vyftienden der maand January een duizend acht
honderd acht en dertig des namiddags ten drie uren, in het huis No. 364 in Bredenbroek binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Acht Jaren is overleden Jan Dorus Baten Zonder beroep, geboren
en woonachtig geweest in deze Gemeente Zoon van Johannes Baten, Linnenwever in deze
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Gemeente woonachtig, en van wylen diens huisvrouw Aleida Borkes. / 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]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Verholte:
11-3-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-3-1845 No 34. // Heden den elfden 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 Jan Hendrik Verholte, van beroep Linnenwever, oud Zeven enveertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrica Geurink Zyne huisvrouw,
op Maandag den tienden der maand Maart achttien honderd vijf en veertig, des nachts ten half een
uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No 362, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Herman. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Willem Nakken, van
beroep Kuiper oud drie en veertig jaren, en Hendrik Willem Demkes, van beroep Klompenmaker,
oud vyf 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 Verholte / H W Nakken / H.W. Demkes / v.Woelderen // [cc
(webfoto nr. 46/288) 7-7-2014/1-9-2014 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Henricus) Verholt:
27-5-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-5-1854 No 65. / Heden den Zeven en
twintigsten 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 Jan Willem Slöetjes van beroep boerenwerk doende oud acht en Veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Dersken Groot Nibbelink Zijne
huisvrouw op Zaturdag den Zeven en twintigsten der maand Mei achttien honderd vier en vijftig,
des nachts ten half drie uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No. 276a, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Wessel. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Willem Luemes van beroep daglooner oud Zes en dertig jaren, en Johannes Henricus Verholt van
beroep boerenwerk doende 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Verholt:
10-2-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-2-1874 No. 14. / Heden den Tienden der
maand February achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Hendrik Verholt van beroep Akkerbouwer oud Zes en Zeventig jaren, en
Jan Willem Slöetjes van beroep Timmerman oud drie en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Negenden der maand February
achttien honderd vier en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk C No. 2 in Voorst binnen
deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het Vrouwelyk
geslacht Geertruid Lieftink, Zonder beroep echtgenoote van Evert Rosier, Landbouwer, Welk kind
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
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met de Comparanten, onder goedkeuring der doorhaling in deze acte van Vijf gedrukte woorden. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Joannes Henricus) Verholt:
19-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-2-1877 No. 15. / Heden den Negentienden
der maand February 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, Evert Rosier van beroep Landbouwer oud twee en Veertig jaren, en
Willem Luemes van beroep Landbouwer oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zeventienden der maand February
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C N o. 3 in Voorst
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyftien Jaren en elf maanden Maria
Helena Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van
Joannes Henricus Verholt, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Willemina Aalders,
overleden. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten.
// E. Rosier / W Luemes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 181/394) 19-9-2013/1-7-2014 tB]
– Johannes Hendricus (Joannes Henricus) Verholt:
25-4-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-4-1877 No. 44. / Heden den Vyf en
twintigsten der maand April 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, Evert Rosier van beroep Landbouwer oud twee en Veertig
jaren, en Carel Seesink van beroep Landbouwer oud een en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Vier en twintigsten der maand
April achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk C N o. 3 in
Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tachtig Jaren en een maand
Joannes Henricus Verholt Akkerbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Willemina Aalders, Zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Verholt en Aleyda
Swietering. / 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. // E Rosier / C Seesink / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 188/394) 21-9-2013/24-6-2014 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendrikus) Verholt:
26-3-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-3-1886 No. 56. / Heden den Zes en
twintigsten der maand Maart 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, Gradus Hermanus Bekker van beroep Schoenmaker oud acht en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Wilhelmina Overmaat Zyne huisvrouw, zonder beroep op donderdag den Vyf en twintigsten der maand Maart achttien honderd zes
en tachtig, des morgens ten half tien uren, ten huize van hem comparant in Megchelen Wijk B No.
93 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de
voornamen Zyn gegeven van Stephanus Johannes / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Hendrikus Verholt van beroep timmerman oud twee
en dertig 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]
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– Johannes Theodorus (Jan Derk) Verholt:
25-7-1776: Jan Derk VerHolt, boerenwerk, geb. 25-7-1776 (woonplaats: Megchelen); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 517 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Theodorus (Jan Derk) Verholt:
14-7-1813: Jan Derk Verholt, paisan (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Theodorus (Jan Derk) Verholte:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2102), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 8)
– Naam: Jan Derk Verholte
– Geboortedatum: den 20 July 1776
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische // [cc 15-7-2004/29-92004 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jo~es Wilhelmus? zie ook sub Wilhelmus Johannes) Verholt:
14-1-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 432): 14. Jan: [1817.] / Baptizatus est [#Henricus] Jo~es Wilhelmus /
filius legitimus Henrici Verholt, et Gradae Beenen [^Conj:] / Susc: Engelbart Beenen, et Gertruid
Verholt. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Josephus Johannes Franciscus (Jozef Johannes Franz) Verholt:
15-9-1994 (overlijdensadvertentie): “Als de laatste wortel van je herkomst wordt gekapt met de
dood van ons mam, besef je dat je zelf tot wortel bent geworden uit die mooie, unieke stam.” / Na
een liefdevol en zorgzaam leven, waarin zij altijd voor ons heeft klaargestaan is in volle overgave
thuis van ons heengegaan, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame mama en oma Francisca Johanna Hendrika Verholt-Tenbült / echtgenote van Jozef
Johannes Franz Verholt / op de leeftijd van 84 jaar. / J.J.F. Verholt / Maria en Gert [en] Renate
en Jan [en] Vincent / Clara en Albert [en] Karin en Jan [en] Erik en Wendy / Leo en Maria [en]
Berny [en] Robert [en] Patrick / Anny en Gert [en] Manfred [en] Stefan / José en Jan [en] Jenny
[en] Robbin / 7078 BL Megchelen, 15 september 1994 / Millingseweg 32 / Maandag 19 september
om 19.00 uur zal er in de parochiekerk van St. Martinus te Megchelen een H. Mis worden
opgedragen tot haar intentie. / De gezongen uitvaartmis zal plaatsvinden op dinsdag 20 september
om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar. / Vertrek vanaf Millingseweg 32 om 10.30 uur. / Mama is thuis opgebaard, waar u afscheid
van haar kunt nemen maandagavond na de H. Mis. / Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
zaal ter Voert, Oranjeplein 1 in Megchelen. / Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. // [cc 1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
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– L...: nog geen gegevens.
– Margaretha (Margaritha) Verholt:
25-12-1746: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1746. / den 25. Decm: / Derck Kock, zoon
van wijlen Hermen Kock uijt Our onder Gendringen / en Margaritha Verholt, Dogter van Severt
Verholt uijt Zilwolde. // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Margaritha) Verholt:
14-5-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 14 maji / Baptizatus est
hermanus / parentes Theodorus Kock et margaritha verholt / patrini hartger verholt et Elske
hogevelt / fredericus haeffkenscheijdt assistens // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Margaritha) Verholt:
2-12-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 2 decembris. / Baptizata est
sophia / parentes Joannes Kock et Christina hilders / patrini henricus holtman et margaritha
verholt. // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Gritie) Verholt:
15-8-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749. / 15 augusti. / Baptizata est
Joanna / parentes Derck Kock et gritie verholt / patrini Bernt Kock et gritie miggelbrinck // [cc
1982-1999 tB]
– Margaretha (Margarita) Verholt:
3-3-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 3. Martii / Baptizatus est
Joannes Wilhelmus / parent: Derk Kock et Margarita Verholt / patrini Henricus Verholt et
Hendrina Kock. // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Margarieta) Verhold:
17-1-1784: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1784 / Den 17 dito [= Januwary] is
margarieta verhold ovrleeden (!) // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Margarita) Verholt:
8-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-8-1833 No 50 / Heden den Achtsten der
maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernadus Geerts, linnenwever oud Vyf en
dertig jaren, en Gerrit Leyen, landbouwer oud Zeven en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden donderdag den Achtsten der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Vier uren, in het huis No. 117 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren is overleden Hermanus
Kok, landbouwer geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar van wijlen
Reinira Venderbosch, en Zoon van wylen de Ehelieden Derk Kok en Margarita Verholt. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met de Comparanten. / B Geerts / G Leijen / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Maria Helena (Maria Helena) Verholt:
19-2-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-2-1877 No. 15. / Heden den Negentienden
der maand February 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, Evert Rosier van beroep Landbouwer oud twee en Veertig jaren, en
Willem Luemes van beroep Landbouwer oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zeventienden der maand February achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis Wijk C No. 3 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyftien Jaren en elf maanden Maria Helena
Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Joannes
Henricus Verholt, Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Willemina Aalders, overleden.
/ En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten.
// E. Rosier / W Luemes / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 181/394) 19-9-2013/1-7-2014 tB]
– N.N. (wed:) Verholt:
24-8-1813: Archief gemeente Netterden, map 12 No 3 (AHA-volgnr. 152): 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): 262
– Naam (Noms): Verholt
– Voornaam (Prènoms): de Wed:
– 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 28-4-2009/16-12011 tB]
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– Reinerus (Reint) Verhold:
27-11-1790: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1790 / Novmbr 27 is Reint Verhold
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reint) Verholt:
27-4-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. / [sc.: April.] 27. / Hendrik Verholt. Z.v. wijl:
Reint Verholt, / en Aleida Switering. d.v. Jan Hendrik Switering. / beide onder Gendringen, / getrouwt alhier Maij 18 // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reind) Verholt:
13-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-1-1825 No 8. / Heden den dertienden der
maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik van Hal, Landbouwer,
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oud Een en dertig jaren, en Reind Verholt, Landbouwer, oud vier en twintig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den dertienden der maand
Januarij achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 363 in Voorst
binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Een en een half jaar is overleden Gerrit Beenen,
Zonder beroep, Zoon van de Ehelieden Bernardus Beenen, en Reinira Leijen, Landbouwers in dit
ambt woonachtig, alwaar den overleden (!) is geboren en woonachtig geweest. / En ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met de Comparanten // G H van Hal / R: Verholt / De Haes // [cc (webfoto) 8-1-2011/8-5-2012 tB]
– Reinerus (Reint) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2578), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 379:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 293
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 7)
– Naam: Reint Verholt
– Geboortedatum: den 24 Mei 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. d~ 1 Mei 1827 vertrokken naar de Heerlykheid van Anhalt. / 9. vertr
naar Boekholt / 10 id id id / 3. Geertruid, & J:H: Geutink / 11. J:H: Giebink, vertr Mei 1828 naar
Boekholt. / No 8 vert Mei 1829 naar ’t Pruissische / No 14 J:W: Tacke vertr naar Sub No 368 / No 15
vertrokken Sept 1824. / No 13 vert d~ 16 Octo 29 naar Boekholt // [cc 8-7-2004/8-12-2004 tB]
– Reinerus (Reint) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2683), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 389:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 303
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 3)
– Naam: Reint [Verholt]
– Geboortedatum: den 7 Decemb 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 5 6 7 [achter een accolade:] uit de gemeente vertrokken in 1825
November naar Anholt / 4 Catharina vertrokken Mei 1828. naar Anholt // [cc 5-8-2004/18-12-2004
tB]
– Reinerus (Reint) Verholt:
1-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-2-1830 No 12 / Heden den Eersten der
maand Februarij 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 Berend Scholten Landbouwer oud Vyfentwintig jaren, en Reint Verholt, Landbouwer oud Negen en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden maandag den Eersten der maand Februarij
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een duizend acht honderd dertig, des morgens ten acht uren, in het huis No. 307 in Voorst binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van drie maanden is overleden. Johannes Hemmelberg Zonder
beroep, geboren en woonachtig in deze gemeente, Zoon van de Ehelieden Jan Berend Hemmelberg
en Aleida Aholt (?), Landbouwers in deze gemeente. / 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]
– Reinerus (Reint) Verholt:
13-1-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-1-1838 No 5. / Heden den dertienden der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om tien uren, is voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Willem Bennink Landbouwer oud
vier en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aaltjen Nyman Zyne
huisvrouw oud een en twintig jaren, op vrydag den twaalfden der maand January een duizend acht
honderd acht en dertig, des morgens ten vyf uren ten huize van hem Comparant in Voorst binnen
deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is
gegeven van Aleida / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem
Kroes, Kleermaker oud Zesentwintig jaren, en Reint Verholt, dagloner oud Negen en dertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den Comparant en eerstgenoemde getuige hebbende de laatstgenoemde getuige daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinder) Verholt:
7-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-3-1848 No 17 / Heden den Zevenden 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 / Hendrik Jan Kolenbrander, van beroep Landbouwer oud veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Boland, Zyne huisvrouw, op
Maandag den Zesden der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des middags ten twaalf
uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No. 305, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Johanna Geertruida. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Christiaan
Santbulte, van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, en Reinder Verholt, van beroep
daglooner, 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 eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht
Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / H J Kolenbrander / C
Santbulte / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Verholt:
27-3-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-3-1854 No 41. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand Maart 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 Arnoldus Venneman, van beroep daglooner, oud vyf en vyftig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Wellink, zyne huisvrouw,
op Zaturdag den vyf en twintigsten der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des avonds ten
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negen uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No. 304, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Berendina. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Scholten, van
beroep veldwachter, oud Zes en dertig jaren, en Reinier Verholt, van beroep daglooner, oud Zes en
vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden getuige, hebbende de Comparant en laatstgenoemde getuige, daartoe aangezocht Zynde,
verklaard niet te Kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reint) Verholt:
15-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-3-1877 No. 26. / Heden den Vyftienden
der maand Maart 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, Harmanus Kok van beroep Akkerbouwer oud veertig jaren, en Johannes
Kolenbrander van beroep Akkerbouwer oud twee en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Veertienden der maand Maart
achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten negen uren, in het huis Wijk D N o. 158 in Oer
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren en negen maanden
Berendina Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote
van Stephanus Aalders, Akkerbouwer wonende in deze gemeente, dochter van Reint Verholt,
Akkerbouwer, wonende in deze gemeente, en van Gerritjen Helmink, overleden. / En hebben wij
hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde
dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // H. Kok / J Kolenbrander / VDLaar // [cc (webfoto nr. 183/394) 19-9-2013/29-6-2014 tB]
– Reinerus (Reint) Verholt:
13-2-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-2-1879 No. 18. / Heden den Dertienden
der maand Februarij 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 Jan Velthorst van beroep Landbouwer oud negen en dertig jaren, en
Johannes ter Maat van beroep Akkerbouwer oud vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Twaalfden der maand February achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 45 in Voorst binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en tachtig Jaren en drie maanden Reint
Verholt, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van
Gerritjen Helmink Zonder beroep alhier overleden, Zoon van wylen de echtelieden Joannes Verholt
en Anna Catharina [Wijlink>] Nijlink / 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 J Velthorst / J ter Maat / VDLaar. // [cc 30-11-2000/26-62002 tB]
– Severt: zie sub Assuerus
– Sophia (Sophia) Verholt:
12-1-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-1-1843 No 3. / Heden den twaalfden der
maand Januarij achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernadus Verholt van beroep daglooner oud vier en dertig jaren, woonachtig
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in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Haves, zyne huisvrouw op Woensdag den
elfden der maand Januarij achttien honderd drie en veertig, des namiddags ten vier uren, ten huize
van hem Comparant in Bredenbroek No. 396, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van
het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Sophia. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Hendricus Hageman van beroep
daglooner oud vijf en dertig jaren, en Hendrik Jan Hofs van beroep daglooner oud een 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]
– Stephanus (Steven) Verholte:
6-11-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785 / Nov. 6. / Steven Verholt Z:v. wijl: Gerrit
Verholt onder Gendringen / en Hendrica Messing d.v. Derk jan Messing onder Varsseveld. / getrouwt [sc.: Nov.] 27 // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Verholte:
29-5-1790: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1790 / Den 29 may is Steven Verholt
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Verholte:
7-4-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 7-4-1814 No 21. / Heden den Zevenden der Maand
April, eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Negen uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Derk Jan Ovink, oud Zesenvijftig Jaren, Dagloner woonachtig
te Sillevold Gemeente van Terborg, / welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht, heeft
voorgesteld, den Zesden der Maand van April eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags
om Tien uren uit hem declarant, en zijne huisvrouw Willemina Lovink geboren, en aan hetwelk hij
verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Dersken. / De gezeide verklaring en voorstelling
is geschied, in tegenwoordigheid van Steven Verholte oud eenënzestig jaren, Dagloner woonachtig
te Sillevold en van Hendrik Jan Willem Janssen oud Negenëntwintig jaren, Schilder woonachtig te
Sillevold / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing
hebben wij geteekend met de getuigen, hebbende de Vader van het Kind, door ons verzogt zijnde
om te tekenen, verklaard niet te Kunnen schrijven, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Verholte:
9-2-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch, 9-2-1818 No 13 / Heden den Negenden der maand
Februarij een duizend acht honderd en achttien, des nademiddags om twee uren, zijn voor ons Jan
Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt
Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Lucas Wildenbeest oud Acht en Vyftig jaren, Landbouwer / en Lammert Kip oud Zeven en dertig jaren, Dagloner / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtsten der maand Februarij des jaars achttien honderd
en achttien, des Nagts ten twaalf uren, in het huis No. 78 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Zes en Zestig jaren is overleden Steven Verholte Zonder beroep, Eheman van Anna Maria
Veltman wonende te Zilvold / 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 Comparanten op gedane aanvrage
om te tekenen verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Suzanna (Sweneken) Verholte:
14-2-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 14. feb. / Baptizata est Anna /
Parentes Joan Verholt et Angela [niet ingevuld] / Patrini Bernt Nienhuijs et Sweneken Verholte //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Verholt:
10-8-1808: 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 10 Augustus is overleden Theodora verholt // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothea) Verholt:
16-5-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-5-1811 (ongenummerde en volledig met
de hand geschreven akte nr. 28): / Op heden den Zestienden dag van de maand Maij Eenduisend
agthonderd en Elf des voormiddaags tien Uuren Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen:
Maire van Gendringen in het arrondissement Zutphen Departement den BovenIJssel, doende de
functien van publiquen Amptenaar des Burgerlyken Staats gecompareert Joannes Wienink Schoemaker oud Zeven en Zeventig Jaaren Woonende te Ulft en Johannes Hermans Yser Smelter oud
drie en dertig Jaaren ook wonende te Ulft in het Canton Gendringen Arrondissement Zutphen
Departement den BovenYssel, dewelke hebben verKlaard, dat Johanna Berendina Hendrika Hilders
Dogter van Hendrikus Hilders en Dorothea Verholt oud drie Jaeren en een Maand ongehuwd is
overleeden op den vijftienden van deeze maand Maij ’S middaegs om twaalf Uuren ten huize van
derzelver ouders / op welke verklaaring aan mij gedaan, ik deeze acte hebbe opgemaakt, die de hier
voorgenoemde perzoonen Zeggende beijde Nabuuren te Zijn van de Overledene met mij hebben
getekent. // IJohannes Wink (!) / J Hermans / De Haes Sen. Maire // [cc (webfoto) 4-4-2010/30-122010 tB]
– Theodora (Dorothea) Verholt:
21-12-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 21-12-1816 No 23 / Heden den Een en
twintigste der maand December eenduizend achthonderd en zestien, des Nadem middags om vyf
uren, zijn voor ons C: Kroes Vice Burgemr als hier toe by besluit van den Heer Burgemeester Speciaal gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie
Gelderland, verschenen Hendrik Koenders, Landbouwer oud vijf en veertig jaren, en Derk Geurtsen
daglooner oud Een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigste der maand december des jaars 1816 des avonds ten vijf uren, in het
huis No. 22 Netterden binnen deze Gemeente in den ouderdom van Zes en Zeventig jaren is
overleden Johanna Weijers, dagloonster, weduwe van wylen Willem te Poel, dochter van den
overledene Landbouwers, Everhard Weyers, Dorothea verholt. / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 19821999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Verholt:
6-9-1712: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): Ao eod. [= 1712] / 6 Septemb. /
baptizata est Bernarda / Filia legtma Theodori verholt et Joanna’ Boshuisen. / patrini fuere Joe~s
Byster et hendrina Schilderings et goertjen Goossens. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Verholt:
15-7-1715: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): Ao eod. [= 1715] / 15 julii / baptizatus
est Henricus verholt / filius legitmus Theodori verholt et joanna’ boshuisen / patrini fuere
Arnoldus Byster et Elisabeth van Latum. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Doores) Verhold:
29-8-1781: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1781 / Den 29 Aug[u]stus is doores
verhold overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Verholt:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4043), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 643:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 467
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 3)
– Naam: Theodorus [Verholt]
– Geboortedatum: den 18 Sept 1820
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Landbouwer / 6) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna van Pluren Vertr Mei 1827 / 1 tot & en (!) met 5 vert Febr.
1829. naar Sub No [niet ingevuld] / 6 tot en met 10. naar Sub No 638. // [cc 16-9-2004/27-4-2005 tB]
– Theodorus (Theodorus) Verholt:
9-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-2-1886 No. 28 / Heden den negenden der
maand February 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, Christianus Johannes Huls van beroep klompenmaker oud een en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Theodora Finkenflugel, zyne huisvrouw, zonder beroep op Zondag den Zevenden der maand February achttien honderd zes en tachtig, des middags ten vijf uren, ten huize van hem comparant in Bredenbroek Wijk C No. 171 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Johanna Theodora Fredrika / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Koskamp van beroep landbouwer oud twee en veertig
jaren, en Theodorus Verholt van beroep [#Zes en veer] [de doorhaling van drie woorden
goedgekeurd] akkerbouwer oud Zes en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Verholt:
30-9-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-9-1898 No. 186 / Heden den dertigsten
September achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno
van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen: Christianus Johannes Huls oud drieenveertig jaren, van beroep
tuinman wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Theodora
Finkenflügel, zonder beroep, op den achtentwintigsten September dezes jaars, des nachts ten drie
ure, ten huize van hem aangever te Groot Bredenbroek wijk C no. honderdeenenzeventig binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd
worden Maria Helena Wilhelmina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
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van Johannes Bernardus Smeenk, oud vijfenzestig jaren, van beroep winkelier en Theodorus
Verholt oud negenenvijftig jaren, van beroep arbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na
voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmina (Wilhelmina) Verholte:
1-11-1789: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1789 / Nov. 1 / Derk Bunink wed wenr van wijl.
Wilhelmina Welmans onder Gendringen, / en Wilhelmina Verholte. d.v. Hartger Verholte onder
Silvold: / getrouwt 22 Nov. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Verholte:
13-1-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Jan] 13. / Derk Buuink wed wenr wijl.
Willemina Verholt uijt Mechelen onder Gendringen, / en Derres Schluss. d. van wijl: Jacob Schlus
uijt Millingen / getrouwt Feb.3 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Sophia (Wilhelmina Sophia) Verholt:
5-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-12-1904 No. 258 / Heden den vijfden
December negentien honderd-vier, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: [#Antoni Olthof] [Doorhaling van twee woorden goedgekeurd.] Hendrikus Ebbers oud
[#vierenvijftig jaren, van beroep winkelier] [tweeendertig jaren van beroep voerman / Renvooi en
doorhaling van vijf woorden goedgekeurd.] wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne
echtgenoot Wilhelmina Sophia Verholt, zonder beroep op den vijfden December dezes jaars, des
nachts ten een ure, ten huize van hem aangever te Etten nummer twaalf binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Theodora
Geertruida / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans,
oud vijfenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Thomas Hermanus Evers oud negenenveertig
jaren, van beroep Ambtenaar ter Secretarie beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing
onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Verholt:
17-10-1691: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 26: 1691 / Den 17 Octbr~ /
Hendrick Verholt een Kint laten dopen genompt Willem. / getuijgen / Harmen Leijen. / Zween
Leijen // [cc 21-4-2001/2-11-2001 tB]
– Wilhelmus (Willem) Verholte:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2098), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 4)
– Naam: Willem [Verholte]
– Geboortedatum: den 13 Febr 1817
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
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– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische // [cc 15-7-2004/29-92004 tB]
– Wilhelmus Johannes (?) (Jo~es Wilhelmus; zie ook sub Johannes Wilhelmus) Verholt:
14-1-1817: 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. 432): 14. Jan: [1817.] / Baptizatus est [#Henricus] Jo~es Wilhelmus / filius
legitimus Henrici Verholt, et Gradae Beenen [^Conj:] / Susc: Engelbart Beenen, et Gertruid
Verholt. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Wilhelmus Johannes (Wilhelmus Johanes) Verholt:
15-1-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 15-1-1817 nr. 4 / Heden den vijftienden der
maand Januarij een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om thien uren, is door ons
C: Kroes vice Burgemr als hier toe door den heer Burgemeester Gedelegeerd Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hendricus verholt
Landbouwer oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Grada Beenen oud vier en twintig jaren, op maandag den dertienden der maand Januarij, des morgens ten Negen uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmus
Johannes / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik tangelder
Landb:, oud vijf en Zestig jaren, en van Arent Venhorst dagloonder oud 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. / uitgenoomen Tangelder en Venhorst Verklaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Zeevert: zie sub Assuerus
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 1 september 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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Stevens (ook Steevens e.d.), editie 218-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
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)
Verholt (ook Verholte e.d.), editie 219-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vinkenvleugel (ook Finkeflugel e.d.), editie 207-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via
de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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