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AHA-dossier nr. 221-1:

KNIEST
(ook KNEEST, KNIESTEN, KNIST e.d.)

De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA). Dit
is de benaming van een particuliere collectie digitale afschriften van allerlei bronnenmateriaal, door
ondergetekende overgetypt en geordend met behulp van standaardnamen. Uitgaande van elke voorkomende familienaam, persoonsnaam of anderszins (beroep, woonplaats, huisnummer e.d.) wordt elk
getranscribeerd document alfabetisch-chronologisch in talloze verzamelmappen opgeslagen. Dit is de
eerste editie van de collectie Kniest (AHA-uitgave 221-1). 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)
Algemeen Historisch Archief
Doetinchem, 8 september 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Alberta (Bartje) Kniest:
5-2-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-2-1845 No 17. // Heden den vijfden der
maand Februarij achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Kniest, van beroep daglooner, oud twee en veertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Smeenk, Zyne huisvrouw, op Dingsdag den vierden der maand Februarij achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten Zeven uren, ten huize
van hem Comparant in Warm No 592, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bartje. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hermanus Gasseling, van beroep daglooner, oud
een en veertig jaren, en Arend Giesen, van beroep daglooner, oud drie 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 eerstgenoemden getuige, hebbende de
Comparant en laatstgenoemde Getuige, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // H Gasseling / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 42/288) 6-72014/7-9-2014 tB]
– Albertus (Albertus) Kniest:
17-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 17-2-1827 No 15 / Heden den Zeventienden der
maand February één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om drie uren, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Albertus Kniest, dagloner oud acht en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een dochter
welke Harmina van Wessels Zyne Ehevrouw oud Zeven en twintig jaren, op vrydag den Zestienden
der maand February dezes jaars, des morgens ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerritje / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan ter Horst dagloner, oud Zes en dertig jaren, en van Hendrik
Willem Rieken, dagloner oud Vyf en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend hebbende
de declarant en Getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Gerritje
Kniest / [daaronder met potlood in de marge:] “Overleden 25 Sept. 1895.”
– Aleida (Aeltje) Kniesten:
12-11-1699: RBS 270 (Zeddam): 1699 / Den 12 Nov. / Jan Hartjes j.m. onder Gendringen, / en
Aeltje Kniesten. d. in Vethuijsen; / de Bruydegom attestatie getoont hebbende van D. Joh. Egging.
V.D.M. in Gendringen.
– Aleida (Aleidis) Kniest:
10-10-1724: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten) (vrij weergegeven): gedoopt 10-10-1724:
Aleidis / d.v. Henrick Kniest en Everdina Slangenborg; / [get.:] Bernt van Onna en Joanna van
Onna.
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– Aleida (Aeltje) Kniest:
26-3-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742. / 26. martij / Baptizata est Anna
Catharina / Parentes Derrick Sanders et Christina [niet ingevuld] / Patrini Jan Smidt et Aeltje
Kniest, [#et Everd. (Jansen?)]
– Antonius (Antonius) Kniest:
14-6-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 14 Junii / Baptizata est Joanna
/ parentes henricus Kniest et henrica tetinck. / patrini antonius Kniest Joanna Kniest, henrica alders
assistens.
– Arnoldus (Arnoldus) Kniest:
1-5-1788: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1788. / 1ma~ Maji / baptizata est Joanna. /
p: albertus Verheij. / m: Elisabeth Bückers. / susceptores: Arnoldus Kniest. margritha Vos.
– Arnoldus (Arend) Kniest:
1-5-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 1-5-1833 No 39. / Heden den Eersten der maand
Mei een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Tien uren zijn voor ons Mr Jan,
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Kersjes,
eigenwerk doende, oud vier en Zestig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 257, / en
Gert Oberink, dagloner, oud Acht en Dertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 259 /
dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand April dezes jaars, des voormiddags
ten Elf uren, in het huis No. 258 te Braamt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en
dertig Jaren is overleden Derk Kniest, dagloner, geboren en woonachtig geweest te Braamt
voornoemd, Zoon van wijlen de Ehelieden Arend Kniest en Leentje Kuster, overleden te Braamt
voornoemd gehuwd geweest, nalatende zijne Ehevrouw Hendrina Pouwels, dagloneres, te Braamt
voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Derk Kniest.
– Bartje: zie Alberta
– Berendina (Berdina) Kniest:
11-10-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 793): [1822.] / [sub «Baptizati
sunt»] 11 Octob: / Berdina / F: leg: Wilhelmi Kniest et Wilhelminae Rutjes Par: / Henricus Agterhof et Aleida Overmaat Susc: // [cc 25-10-2007/9-2-2008 tB]
– Bernardus (Bernt) Kniest:
17-9-1530: Bernt Knyst; vermeld in AHA-document 5300917a
– Bernardus (Berent) Kniest:
6-2-1746: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1746. / den 6. Febr: / Wessel ten Kate, zoon
van Gerrit ten Kate uijt Voorst / en Vijke Vlaswinckels, wedewe van Berent Kniest uijt Our onder
Gendringen. / dese zijn den 27 Febr: alhier gecopuleert.
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– Catharina (Catrijn) Kniest:
18-4-1731: RBS 270 (Zeddam): 1731 / Den 18 Dito [= april] / In den Houwelijken staet bevestigt /
Wolter van Dillen wedr van wijlen Catrijn Kniest uijt Vethuijsen / met Aeltjen Borgers Wede
Boelen onder Aenholt / de Bruijd op vertoonde attestatie van J:H: Schutte Paep tot Aenholt.
– Catharina (Catriena) Kniest:
22-4-1786: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1786 / Den 22 dito [= April] / Catriena
Kniesten overleden
– Christianus (Christiaan) Kniest:
14-7-1874: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 14-7-1874 No. 69. / Op heden den veertienden
der maand Julij een duizend acht honderd vier en zeventig, zijn voor ons Maurits van ’t Haaff, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der Gemeente,
verschenen, Arnoldus Adams oud drie en vijftig jaren, van beroep smid, en Gerhardus Reinirus van
Ree oud een en vijftig jaren, van beroep timmerman beide woonachtig binnen deze Gemeente,
welke ons hebben verklaard, dat op Zondag den twaalfden der maand Julij, dezes jaars, des morgens
ten Zes uren, in het huis staande aan de Roggestraat Wyk D n: 164 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van tweeen tachtig jaren is overleden Wilhelmina Kniest, zonder beroep, geboren te
Drempt, wonende te Doesborgh, weduwe laatstelijk van Jacobus Harbers, eerder van Hendrikus
Siep; dochter van Christiaan Kniest en van Aleijda Verheij, beiden overleden / Waarvan wij deze
Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing
door ons is geteekend met de Comparanten. / A Adams / G R van Rhee / M. van ’t Haaff // [cc 279-2002/24-10-2006 tB]
– Derk: zie Theodorus
– Elias (Elias) Kniest:
22-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 727): [1821.] / 22. 10bris /
Baptizatus est Elias / f: leg: Jo~is Henrici Kniest, et Jo~ae Margarithae Te Kaat Conj: / Susc:
Henricus Agterhof, et Berndina Te Kaat. // [cc 14-9-2007/25-2-2008 tB]
– Elias (Elias) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 372), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 49:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 49
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 4)
– Naam: Elias [Kniest]
– Geboortedatum: 21 Decemb. 1821
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 15-4-2004/16-6-2004 tB]
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– Elias (Elias) Kniest:
26-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-1-1848 No 15 / Heden den zes en twintigsten der maand January achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Elias Kniest van beroep Kleermaker oud Zevenentwintig jaren, en
Jan Reintjes van beroep dagloner oud negenenzestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden dat op dingsdag den vijfentwintigsten der maand Januarij achttien
honderd acht en veertig, des avonds ten half tien uren, in het huis No. 98 in Gendringen, binnen deze
Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een Kind van het vrouwelyk
geslacht Berendina Wagtmeester, zonder beroep huisvrouw van den eerstgenoemden comparant,
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 met den eerstgenoemden comparant, onder goedkeuring der doorhaling in deze acte van zes
gedrukte woorden, hebbende de laatstgenoemde comparant, daartoe aangezocht zynde, verklaart
niet te Kunnen Schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. / E Kniest / v.Woelderen
– Elias (Elias) Kniest:
6-7-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-7-1848 No 53. / Heden den Zesden der maand
July 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 / Jan Siemes, van beroep daglooner, oud Zeven en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Everdina Siemes, Zyne huisvrouw, op Donderdag den Zesden der maand
July achttien honderd acht en veertig, des morgens ten Zeven uren, ten huize van hem Comparant in
Megchelen No. 250, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht,
waaraan de voornamen zyn gegeven van Willemina Aleida. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Petrus Weghorst, van beroep Kleermaker, oud Zeven
en veertig jaren, en Elias Kniest, van beroep Kleermaker, oud Zeven 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 Siemes / P.
Weghorst / E Kniest / v.Woelderen
– Elias (Elias) Kniest:
26-8-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-8-1848 No 71. / Heden den Zes en twintigsten der maand Augustus 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 / Wilhelmus Visser, van beroep daglooner, oud twee en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Geertruida Kaalberg, Zyne huisvrouw, op Vrydag den vyf en twintigsten der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, des
morgens ten half twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No. 233, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van
Theodorus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Wilhelm Henrich Eberhard Essing van beroep Verver, oud Zeven en dertig jaren, en Elias Kniest, van
beroep Kleermaker, oud Zeven 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 / W Visser / W: Essing / E Kniest / v.Woelderen
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– Elias (Elias) Kniest:
27-12-1851: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-12-1851 No 144. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand December achttien honderd een en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Hermanus Gall, van beroep daglooner, oud een en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Joanna Bekker, Zyne huisvrouw, op Donderdag den vyf en twintigsten der maand December achttien honderd een en vijftig, des nachts ten
half twaalf uren, ten huize van hem Comparant in de Wals No. 120, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Aleida
Christina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes van Niel, van beroep daglooner, oud negen en veertig jaren, en Elias Kniest, van beroep Kleermaker, 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 de
getuigen, hebbende de Comparant, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven, als
zulks niet geleerd hebbende.
– Elias (Elias) Kniest:
12-1-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 12-1-1876 No. 1. / Heden den Twaalfden der
maand January 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, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de
afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den Tweeden en op zondag den
Negenden Januarij achttien honderd zes en zeventig, / Gradus Giesen oud twee en twintig Jaren,
Arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige Zoon van Antoon Giesen en van
Johanna Ebbers, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente, ter eenre / en Grada Kolenbrander, oud zes en twintig Jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Willem Kolenbrander, overleden, en van Dorothea Gerritsen, zonder beroep,
mede in deze gemeente wonende, ter andere zijde / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1 o
Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 2o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 3o Het geboorte attest der Bruid. / 4o Het overlijdens attest van haren Vader. / De Ouders van
den Bruidegom, en de moeder der Bruid alle alhier tegenwoordig [“heeft”, veranderd in “hebben”
en vervolgens doorgestreept] [de doorhaling van een woord goedgekeurd] hebben ons verklaard
hunne toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door
ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot
Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den
huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Gradus Giesen en Grada Kolenbrander door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen,
door partijen daartoe medegebragt, te weten: Johannes Bernardus Smeenk Winkelier oud drie en
veertig Jaren, Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud twee en zestig Jaren, Elias Kniest
Kleermaker, oud Vier en vyftig Jaren en Hendrikus Fredrikus Bertels, Gemeentebode, oud vyf en
veertig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met den Bruidegom en de getuigen, hebbende [de Bruid / renvooi
goedgekeurd] de Ouders van den Bruidegom en de moeder der Bruid daartoe aangezocht zijnde
verklaard niet te kunnen schrijven, als Zulks niet geleerd hebbende.
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– Elias (Elias) Kniest:
7-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-12-1877 No. 113. / Heden den Zevenden
der maand December 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, Elias Kniest van beroep Kleermaker oud Zes en vyftig jaren, en Jan
Scholten van beroep Gemeenteveldwachter oud negen en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zevenden der maand December achttien honderd zeven en zeventig, des nachts ten vier uren, in het huis Wijk A No. 156 in Gendringen
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van dertien Jaren en vier maanden Theodorus
Everhardus Blumer, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Gysbertus Blumer, Smid, en van Gerritjen Schreur, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze
gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten.
// E Kniest / J Scholten / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 205/394) 29-9-2013/31-5-2014 tB]
– Everdina (Everdina) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 739), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 94:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 94
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 4)
– Naam: Everdina [Kniest]
– Geboortedatum: den 9 October 1822
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 29-4-2004/24-7-2004 tB]
– Everhardus (Everhs.) Kniest:
23-6-1703: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 23-6-1703 / Baptizatus
est Joannes / filius Hermanus Pluiren et Conradina Koertsen. / Susceptor Everhs. Kniest et Lujtjen
Alberg.
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Gertrud) Kniest:
23-1-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 143): 23. Jan: [1813.] / Baptizatus est Everardus /
filius legitimus Jo~is Wilhelmi Philipsen, et Mechtildis Stegeman Conj: / Susc: Bernardus Kaal, et
Gertrud Kniest. // [cc 23-3-2007/23-9-2008 tB]
– Geertruida (Geertrudis) Kniest:
7-12-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 7-12-1813 No. 10 / In den Jaare Agtienhondert
en dertien, den Zevende december, des nademiddags Een uur, is voor ons Adjoint Maire, by
absentie van den Maire, Officier, van den burgerlyken Stand der Gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven ijssel verscheenen, Johannes Gerhardus Overkamp, boerenknegt, woonagtig in deze gemeente, oud negen en Twintig Jaaren, meerderjaarige Zoon, van wijlen
Jan Overkamp, overleeden den Veertiende Februarij des Jaars Een duizent agthondert en vijf, zoo
als blykt uit de acte van Overlyden, afgegeeven door de Maire der Gemeente Haldern, en Adelheid
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Terhorst, Zijne huisvrouw, daglonerse, woonagtig in het gehugt LaijKamp, Mairie Haldern,
Arrondissement Rees alhier teegenwoordig en Toestemmende, met geertrudis Kniest, dienstmeid,
woonagtig in deze Gemeente, oud drie en Twintig Jaaren, meerder Jaarige dochter, van Wilhelmi
Kniest, en Hendrinae Beijers, daglooners, woonagtig in Braam Mairie Zeddam, Arrondissement
Zutphen, [goedgekeurt / alhier tegenwoordig en toestemmende] welke Ons hebben Versogt, om
over te gaan tot de voltrekking van het tusschen hun Ontworpen Huwelijk, en Waar Van de
afkondigingen gedaan Zijn, voor den Hoofdingang van Ons Gemeente huis, te weeten de Eerste op
Zondag den Een en Twintigste november, en de tweede op zondag daar aan volgende [Zijde>]
Zijnde den Agt en Twintigste November dezes Jaars agtienhondert dertien des Morgens Elf uuren,
geene Opposities by ons aangedient zijnde, zoo hebben Wij Voldoende aan hun versoek, na voorleesing van alle de stukken booven genoemd, en van het Hoofdstuk Zes van den Titel van het Civile
Wetboek over het Huwelijk, aan de aanstaande Echtgenoot en aan de aanstaande Echtgenoote, afgevraagd of sy Elkanderen, als Man en Vrouw willen neemen / Elk hunner afzonderlyk, en toestemmend geantwoord hebbende, zoo verklaaren Wij in Naam der Wet, dat Johannes, Gerhardus
Overkamp, en Geertrudis Kniest in het Huwelijk Verbonden Zijn, Waar van Wij acte opgemaakt
hebben in Tegenwoordigheid Van Roelof Schaapveld daglooner, oud een en Veertig Jaaren, Hendrik Koenders, Landbouwer, oud een en Veertig Jaaren, Jan Wiltink, daglooner oud Zeeven en
dertig Jaaren, en Wessel Bolwerk Landbouwer, oud drie en dertig Jaaren, alle Woonagtig in deeze
Gemeente Welke na aan hun gedaane voorleesing de Zelve met ons geteekent hebben uitgenoomen,
den Vader en Moeder van de Bruid, de Moeder van de Bruidigom de Contracteerende Partheijen, en
den getuigen Roelof SchaapVeld, verklaarde niet te Kunnen Schrijven, op dag en Jaar als Booven.
– Gerharda (Gerritjen) Kniesten:
27-1-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / ’t eerste den 27 Dito [= Jan:] / ’t
tweede den 3 Febr: / ’t derde gestuijt door ’t gerecht. dog den 24 Febr: toegestemt en gegeeven /
Derck Stark. wedeman van wijlen Christina Geseemans onder Gendringen. / en Gerritjen Kniesten
wedewe van wijlen Derck van Voorst uijt Zeddam. / dese den 24 Febr: alhier gecopuleert.
– Gerharda (Garritjen) Kniesten:
23-2-1743: RBS 270 (Zeddam): 1743 / Den 23 Febr. / attestatie van haer onverhinderde huwelijksproclamatien op genderingen aen Derck Starck, wed: van Cristina Geesmans onder Genderingen /
En garritjen Kniesten Wed: van Wijlen Derck van Ulft, wonende in Lengel onder Zeddam.
– Gerharda (Gerritje) Kniesten:
5-10-1749: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1749. / den 5. Oct: / Hendrick Kroese, wewenaer van wijlen Eultjen Rentsing van Wijken / en Gerritje Kniesten; wedewe van wijlen Derck
Starck uijt Varseler. / dese zijn den 26 Oct: alhier gecopuleert.
– Gerharda (Gaerrietien) Kniest:
11-5-1762: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1762 / den 11 maeij / is gaerrietien
kniest over leeden
– Gerharda (Grada) Kniesten:
26-5-1779: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1779 / Den 26 mey / is Grada Kniesten
overled[en]
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– Gerharda (Gerarda) Kniest:
13-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 738): [1822.] / 13 Jan: / B~ptus:
Theodorus / F: Leg: Henrici Agterhof et Gerardae Kniest Par: / Joannes Agterhof et Henrica
Gieling Susc: // [cc 25-10-2007/23-2-2008 tB]
– Gerharda (Grada) Kniest:
18-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1822 No 10. / Heden den Achttienden
der maand Januarij een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Bernadus Immink
Zonder beroep oud acht en vyftig Jaren, en Frits Scholten Metzelaar oud acht en dertig Jaren, beide
in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrydag den achttienden der
maand Januarij achttien honderd twee en twintig des nachts ten Een uren, in het huis No. 54 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van vijf dagen is overleden. Theodorus Agterhof
zoon van Hendrik Agterhof dagloner en Grada Kniest 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 de Comparanten / B: Immink / F Scholten / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-92001/25-8-2002 tB]
– Gerharda (Gerritje) Kniest:
17-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 17-2-1827 No 15 / Heden den Zeventienden der
maand February één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om drie uren, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Albertus Kniest, dagloner oud acht en twintig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een dochter welke
Harmina van Wessels Zyne Ehevrouw oud Zeven en twintig jaren, op vrydag den Zestienden der
maand February dezes jaars, des morgens ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerritje / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan ter Horst dagloner, oud Zes en dertig jaren, en van
Hendrik Willem Rieken, dagloner oud Vyf en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
hebbende de declarant en Getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte
van Gerritje Kniest / [:daaronder met potlood in de marge:] “Overleden 25 Sept. 1895.”
– Gerharda (Gerharda) Kniest:
5-4-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-4-1831 No 34 / Heden den Vyfden 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 / Willem Kniest, Dagloner oud Agtentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Johanna Smeenk Zijne huisvrouw oud Vyf en twintig jaren, op Maandag den Vierden der maand April een duizend acht honderd een en dertig, des nachts ten twee uren, ten huize van hem Comparant in Warm binnen deze
Gemeente is bevallen van een kind van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Gerharda / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Garrit
Gasselink Dagloner oud agtenvyftig jaren, en Jan Jansen Dagloner oud twee en vyftig jaren, beide
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wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven
zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / daar den Comparant en Getuigen
daartoe door ons aangezocht Zynde om te teekenen verklaarden niet te Kunnen Schryven.
– Gerharda (Gerharda) Kniest:
3-2-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-2-1875 No. 11. / Heden den Derden der
maand Februarij achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Willem Berendsen van beroep Arbeider oud vyf en vyftig jaren, en Antoon
Giesen van beroep Arbeider oud negen en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Tweeden der maand February achttien honderd
vijf en zeventig, des middags ten twee uren, in het huis Wijk D No. 272 in Warm binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyftig Jaren Willem Jansen, Arbeider, geboren in de
gemeente Wehl, en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar van Geertruida Kragten,
echtgenoot van Gerharda Kniest, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wylen de
echtelieden Hendrik Jansen en Everdina van den Bergh. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde
daartoe aangezocht zynde verklaard niet te kunnen schryven als zulks niet geleerd hebbende.
– Gerharda Catharina (Grada Cath:) Kniest:
15-8-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 112): [den] 15. Aug: [1812] / Baptizata est
Joanna Maria / filia legitima Bernardi Geerts, et Wilhelminae Gieling Conj: / Suscepêre Hendrik
Van Pluur, et Grada Cath: Kniest. // [cc 23-3-2007/29-9-2008 tB]
– Gerharda Catharina (Gerarda Catharina) Kniest:
24-10-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 24-10-1818 No. 10 / Heden den vier en twintigste der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren, zijn voor
ons Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Henricus Agterhof, boereKnecht oud
twee en twintig jaren geboren onder Rees en woonachtig in dit ambt, meerderjarige zoon van Joannes Agterhof, dagloner en diens Ehevrouw Alyda Sakkers, wonende onder Rees Koningryk Pruissen ten eenere; – en Gerarda Catharina Kniest, dienstmeid oud drie en twintig Jaren geboren te
Gendringen en woonachtig in dit schoutambt meerderjarige dochter van wylen Jan Kniest, en van
de nog levende Hendrica Gielink hertrouwd aan Jacobus te Leuk, timmerman, wonende te
Gendringen ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid [#van] en met toestemming van de
ouders des bruidegoms en de moeder der bruid in teegenwoordigheid van Jacobus te Leuk,
timmerman, oud acht en vyftig jaren schoonvader der bruid, Bernardus Immink zonder beroep oud
vyf en vyftig jaren, Bernardus Nakken [:N.B.: deze tekent als J B Nakken] kuiper oud een en
veertig jaren, en Hendrik Romp tapper oud acht en vyftig jaren, alle wonende te Gendringen door
partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun
voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering
tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet
tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op
de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. het doopattest van den
bruidegom / 3. het doopattest der bruid / 4 het doodattest van derzelver vader / Voorts het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der echtgenoten,
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waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen
te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet verklaard, dat Henricus
Agterhof en Gerarda Catharina Kniest, door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al het welk wij
deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen nadat partyen en derzelver ouders, daartoe
aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven.
– Gerharda Catharina (Gerarda Catharina) Kniest:
7-5-1823: 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. 836): [sub «1823 baptizati sunt»] 7
Maji / Aleida / F:leg: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Jan Hendrik Kniest,
et Willemina Rutjes Susc: // [cc 26-10-2007/30-1-2008 tB]
– Gerharda Catharina (Gerarda Catharina) Kniest:
14-7-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 911): [sub «1824 baptizati sunt»] 14
Julii / Aleida / F:l: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Willem Kniest et
Willemina Agterhof Susc: // [cc 31-10-2007/11-1-2008 tB]
– Gerharda Catharina (Grada Cath) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 364), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 48:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 48
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 2)
– Naam: Grada Cath Kniest
– Geboortedatum: 18 April 1795
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/16-6-2004 tB]
– Gerharda Catharina (Gerarda Catharina) Kniest:
15-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1875 No. 9. / Heden den Vyftienden der
maand January achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hermanus Venhorst van beroep Tuinman oud veertig jaren, en Theodorus Tempels van beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Veertienden der maand January achttien honderd vijf en
zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk B No. 102 in Megchelen binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en zeventig Jaren en acht maanden Gerarda
Catharina Kniest, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote
van Hendrikus Agterhof, Arbeider wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden
Jan Kniest en Hendrica Gielink / 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.
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– Gerharda Catharina (Gerarda Catharina) Kniest:
27-12-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1877 No. 118. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand December achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim
Kolfschoten, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hermanus Venhorst van beroep Tuinman oud Vier en Veertig jaren,
en Theodorus Tempels van beroep Arbeider oud veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zes en twintigsten der maand December
achttien honderd zeven en zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk B N o. 102 in
Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twee en tachtig Jaren
Hendrikus Agterhof, Zonder beroep, geboren te Rees in Pruissen en woonachtig geweest in deze
gemeente, Weduwenaar van Gerarda Catharina Kniest, Zijnde de namen der ouders van den
overledene den aangevers onbekend. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // H. Venhorst / Th Tempels / GJKolfschoten // [cc (webfoto nr.
206/394) 29-9-2013/30-5-2014 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Kniest:
25-4-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 969): [sub «1825 baptizati sunt»] 25
April: / Gerardus / F:l: Wilhelmi Kniest et Wilhelminae Rutjes Par: / Theodorus Sesink et Hendrinae Rutjes Susc[:] // [cc 31-10-2007/1-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gradus) Kniest:
13-2-1826: Geboortenregister gemeente Hummelo en Keppel, 13-2-1826 No 6 / Heden den
dertienden der maand February één duizend acht honderd zes en twintig, des Nademiddags om een
uren, is voor ons Egbert Garretsen Burgemeester en Secretares (!) en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Garret Willemsen van beroep dagloner oud negen en Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eenen Zoon welke Elizabeth Ridders Ehevrouw
van Derk Hebing van beroep dagloner, woonachtig te Etten, doch thans te Kampen aan het werk,
waarom hij deze aangifte niet kan doen, oud dertig Jaren [nogmaals (voorgedrukt):] jaren, op
Zaturdag den elfden der maand Februarij dezes jaars, des avonds ten elf uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Willem Nyenhuis Koopman, oud Zesenveertig jaren, en van Gradus Kniest, Landbouwer oud vyfendertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend / G. Willemsen / D.W. Nyenhuis / G: Kniest / Egb Garretsen
– Gerhardus (Gerrit) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 740), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 94:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 94
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 5)
– Naam: Gerrit [Kniest]
– Geboortedatum: den 24 April 1824
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 29-4-2004/24-7-2004 tB]
– Gerhardus (Gradus) Kniest:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 126): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister “A”, katern
“Bergh”):
– Volgnommer: 23 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 5]
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 22a
– Naam: Gradus Kniest
– Geboren: 1823
– Beroep: –
– Stemrecht: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/29-10-2003 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Kniest:
31-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 31-1-1838 No 12. / Heden den Een en dertigsten
der maand Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Elf uren zijn voor
ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Willem Heitman, daglooner, oud Zes en veertig
jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 163. en Gerrit Kniest, daglooner, oud Veertig
jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 168. dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Dertigsten der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 163a te
Kilder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Eene Maand is overleden Derk, Jan Stokvis,
geboren en woonachtig geweest te Kilder voornoemd, Zoon van Wilhelmus Stokvis, daglooner, en
Joanna Derksen, Ehelieden te Kilder voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den eersten declarant, terwijl de tweede verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / W: heitman / E:V:Grotenhuis
– Gerhardus (Gradus) Kniest:
12-9-1943: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1155]: [geb./ged.] 12/12-91943: Gerardus Maria / Parentes: Gerardus Franciscus Hesselink en Wilha Joha Kniest (Azewijn) /
Patrini: Gradus Kniest (Genderingen) et Maria Joha G. Hesselink (Azewijn) / gedoopt door Fr.
Gommers W.P. Assist. / Observ.: Confirmatus 19-9-1955 / Matrimonium 2-2-1974 Netterden cum
Eliz. A.J. Bernen
– Hendrica (Hendrika) Kniest:
19-2-1754: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1754 / den 19 febberwa / is hendrika
kniest over leeden
– Hendrica (Hendrina) Kniest:
22-7-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 22-7-1813 nr. 15 / In den Jaare Agtien hondert
Dertien, den twee en twintigste Julij, des Nademiddags om drie uuren, is voor ons Adjoint Maire, in
absentie van de Maire, officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Netterden, Canton Gendringen Departement van den Booven ijssel, verscheenen Willem Drijver, Landbouwer, oud twee
en vijftig Jaaren, woonende in de gemeente en canton Emmerik [<Gendringen], Departement van
de Lippe, en Hendrik Sales, Landbouwer, oud drie en Veertig Jaaren, woonende in deze Gemeente,
welke ons als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den twee en twintigste Julij, des Morgens
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Zeeven uuren, in het Huis No 64, is overleeden Hendrina Kniest, HuisVrouw van Jan Nieuwenhuis, oud Vier en Zeeventig Jaaren, dagloonerse, en hebben de Getuigen, met ons de teegenwoordige Acte geteekent, na aan hun daar van Voorleezing gedaan was.
– Hendrica (Hendrina) Kniest:
28-10-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 28-10-1813 nr. 26 / In den Jaare Agtien
hondert en Dertien, den Agt en Twintigste October, des Avonds Vier uuren, is voor ons Maire
Adjoint, in absentie van de Maire Officier van den Burgerlyken Stand der Gemeente Netterden,
Canton Gendringen, Departement van den Booven yssel Verscheenen, Hendrik Sales, Landbouwer,
oud drie en Veertig Jaaren, en Arent Willemsen Daglooner, oud Zeven en Dertig Jaaren bijde in
deze Gemeente woonagtig, welke ons als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den agt en
Twintigste October, des Middags Twaalf uuren, in het Huis No 64 is overleeden Jan Nieuwenhuis,
dagloonder, oud agt en Zestig Jaaren, Weduwenaar van Wijlen Hendrina Kniest, Zoon van Wijlen
Jan Nieuwenhuis en Johanna Jansen, in Leeven dagloonders dezer Gemeente, en hebben de
Getuigen met Ons de Tegenwoordige acte geteekent na aan hun daar van Voorleezing gedaan was.
– Hendrica (Hendrina) Kniesten:
30-6-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 30-6-1815 No. 7 / In het jaar achttien honderd
vijftien [den] dertigste Junij Savonds Zes uuren zijn voor ons vice Burgemeester in afwezentheid
van den Burgemr Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie
Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Bernardus Vogel daglooner, oud vier en
twintig jaren, geboren in Praast, wonende te Netterden, Canton Gendringen Provincie Gelderland
meerderjarige zoon van Coenradus vogel, blijkens het hier bijgevoegde doodextract, op den Eerste
Januarij 1700 agt en negentig overleeden, en des Zelfs nagelatene weduwe dagloonster in Emmerik
woonachtige Hendrina te Boekhorst, alhier tegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en Hendrina
Nienhuis, dagloonster; oud veertig jaren, geboren te Emmerik, woonachtig in deze gemeente [meerder]jarige dochter van Jan Nienhuis, en Hendrina Kniesten bijde, volgens hier Geännexeerde,
dood attesten in deze gemeente, als daglooners overleeden, weduwe van Jan Abbink op den vierde
Julij 1800 veertien overleeden, blijkens het hier bij gevoegde Dood attest ter andere zijde; dewelke
ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de
afkondigingen binnen deze Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den Elfde, en
op Zondag daar aan volgende, Zynde de agtiende Junij dezes Jaars agtienhondert vijftien; zoo
hebben wij, daar ons geene verhindering tegens dit huwelijk is voorgekomen, aan hun verzoek
willende voldoen, en nadat ons de ondergeteekende Getuigen, met Ede Bevestigt hebben, de Groot
ouders van de Bruid, zoo van de vaders als moeders Zijde wel te hebben gekent, maar niet te weeten
waar se overleeden zijn alle de bij de Wet vereischte stukken voorgelezen, alsmede het zesde
Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den titel over het Huwelijk; en hebben, aan elk der
aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij zich tot man en vrouw nemen wilden, waarop door elk
afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat
Bernardus Vogel en Hendrina Nieuwenhuis door het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Heering, landbouwer, oud Negen en
Zestig Jaaren, Hendrik Sales, landbouwer, oud Zes en veertig Jaaren, Jan Heijneman, landbouwer
oud drie en dertig Jaaren, en Evert Giesen, timmerman, oud Zes en dertig Jaaren, alle woonachtig in
deze Gemeente, en hebben de Getuigen, met ons de tegenwoordige acte getekent, na aan hun daar
van voorlezing gedaan was, uitgenoomen de Bruidigom, en des Zelfs moeder, welke verklaarde niet
te kunnen schrijven.
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– Hendrica Maria (Hendrina Maria) Kniest:
13-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-2-1878 No 25 / Heden den Dertienden der
maand Februarij 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, Theodorus te Raaij van beroep Landbouwer oud Zes en dertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Maria Kniest Zyne huisvrouw, Zonder
beroep op Dingsdag den Twaalfden der maand February achttien honderd acht en zeventig, des
morgens ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Netterden Wijk E No. 41 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven
van Aldegonda Maria. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de
Getuigen Franciscus Otten van beroep Zonder oud twee en Vyftig jaren, en Everhardus Wilting van
beroep Arbeider oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen / Th te Raaij / F. Otten / E. Wilting. / VDLaar.
– Hendrica Maria (Hendrina Maria) Kniest:
13-6-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-6-1882 No. 85. / Heden den dertienden der
maand Juny achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus te Raaij van beroep Landbouwer oud veertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Maria Kniest zijne huisvrouw, zonder beroep
op maandag den twaalfden der maand Juny achttien honderd twee en tachtig, des morgens ten vier
uren, ten huize van hem Comparant in Netterden Wijk E No 51 binnen deze Gemeente, is bevallen
van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Theresia
Josephina / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Otten van beroep landbouwer oud zes en zestig jaren, en Franciscus Otten van beroep zonder
oud zes en vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen.
– Hendrica Maria (Hendrina Maria) Kniest:
10-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-2-1886 No. 29. / Heden den tienden 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, Theodorus te Raaij van beroep landbouwer oud vier en veertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Maria Kniest zyne huisvrouw zonder beroep
op dingsdag den negenden der maand February achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten Zes
uren, ten huize van hem comparant in Netterden Wijk E No. 51 binnen deze Gemeente, is bevallen
van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Cecilia Maria /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Franciscus Otten
van beroep zonder oud Zestig jaren, en Bernardus Johannes Knaven van beroep logementhouder
oud 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 de getuigen.
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– Hendricus (Henrick) Kniest:
10-10-1724: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten) [vrij weergegeven]: gedoopt 10-10-1724:
Aleidis / d.v. Henrick Kniest en Everdina Slangenborg; / [get.:] Bernt van Onna en Joanna van
Onna.
– Hendricus (Henrick) Kniest:
2-10-1726: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten) [vrij weergegeven]: gedoopt 2-10-1726:
Theodorus joes Kniest / z.v. Henrick Kniest en Everdina Slangenborg; [get.:] Willem Kniest en
Judith van Hall.
– Hendricus (Henricus) Kniest:
23-6-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743. / 23 Junii / Baptizata est henrica
/ Parentes Jacobus deurvorst et Joanna Kniest / Patrini henricus Kniest et Elijsabeth [Kniest>]
Lamers
– Hendricus (Hendrik) Kniest:
9-2-1744: RBS 270 (Zeddam): 1744 / Den 9 Febry: / attestatie gegeeven op Genderingen aen
Hendrik Kniest J:M. soon van wylen Jan Kniest uyt Zedda~ / en Hendrina Thedings wed: van
wylen Henderik Hilders, van Ulft onder Genderingen, nae dat se alhier die onverhinderde huwelyke
proclamatien in onse kerk gehad hadden.
– Hendricus (Hendrick) Kneest:
26-1-1744: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. / den dito. [= 26. Jan.] / Hendrick
Kneest, junckman en zoon van Jan Kneest uijt Zeddam. / en Hendrina Tetincks, wedewe van wijlen
Hendrick Hilders uijt Ulft onder Gendringen. / den 9 Febr: hier gecopuleert.
– Hendricus (Hendricus) Knist:
25-8-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744 / den 25 Aug: / Baptizatus
Gerhardus Joe~s / Filius Jois [of Joe~s?] Hesselaar et Elisabethae Grijvings. / Levantibus Hendrico
Knist, Fra~cisco Wilhelmo Hafkenscheijd, et Johanna} Grijvings.
– Hendricus (Henricus) Kniest:
14-6-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 14 Junii / Baptizata est Joanna
/ parentes henricus Kniest et henrica tetinck. / patrini antonius Kniest Joanna Kniest, henrica alders
assistens.
– Hendricus (Henricus) Kniest:
16-11-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 16 november. / Baptizata est
anna Elijsabeth / Parentes henricus aerntsen Et Jantje Elshof / Patrini henricus Kniest et maria
wolters
– Hendricus (Henricus) Kniest:
7-6-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 7 Junii / Baptizata. est hermina
/ parentes Jan Kock et Christina hilders / patrini henricus Kniest et geske overgoor
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– Hendricus (Henricus) Kniest:
1-8-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 1 augusti. / Baptizata est Joanna
gertrudis / parentes henricus kniest et hendrina Tetinghs / patrini Joannes Schoenmaeker et
gertrudis gerlinghs / geske overgoor.
– Hendricus (Henderik) Kniesten:
7-4-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / den 7 april / is henderik Kniesten
overleden
– Hendricus (Hendricus) Kniest:
21-10-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 11: Anno 1796
/ op den 21 October / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Hendricus Kniest weduwenaar van Johanna Bannings, geboore alhier en woonagtig, / en Ida
Burgers Jonge dogter gebore alhier en woonagtig / den 23 October voor de Eerste maal / den 30 dito
voor de twede maal / den 6e November voor de Derde maal volgens relaas van de Bode
onverhindert geproclameert. / Bovestaande Perzoonen Zijn den 6 November 1796 te S’Heerenberg
getrouwd volgens attest van H:J: Arntsen Rooms Priester alhier / S’Heerenbergh den 7 November
1796 / in fidem / J: De Both Secretaris
– Hendricus (Henricus) Kniest:
1-3-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 228): 1mâ Martii [1814.] / Baptizata est Joanna / filia
legitima Henrici Kniest, et Joannae Te Kolf Conj: / Susceperunt Willem Kniest, et Dora Te Kolf. //
[cc 24-5-2007/1-9-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kniest:
16-10-1815: Geboortenregister gemeente Arnhem, 16-10-1815 No 297. / Op heden den Zestiende
October agttien honderd en vijftien des middags om twaalf uren, compareerde voor ons M r Jacob
Nicolaas Van Eck Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijke stand Peter Spronk oud agt en dertig Jaren Tapper wonende binnen deze Stad by de
Koornmarkt, en verklaarde in tegenwoordigheid van Jurrien Donck oud veertig Jaren Commissaris
van het Nymeegsch Wagenveer en Hendrik Kniest oud twee en dertig Jaren Mr Kleermaker
wonende beide in de buurt van den comparant, dat Zyne huisvrouw Alberta Peperkamp den
veertiende dezer maand des avonds om elf uuren ten Zynen huise, is bevallen van een Zoon aan
welke hij de voornaamen geeft van Johannes Fredricus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de comparant en getuigen benevens Ons is getekend. / J N. van Eck / P:
Spronck / J.Donck / H: Kniest // [cc 21-8-2000/9-12-2001 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kniest:
1-6-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 1-6-1822 No 86 / Heden den Eersten der maand Juny
een duizend acht honderd twee en twintig, des voormiddags om Elf uren, is voor ons Arnold
Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie
Gelderland, verschenen / Willem Kniest, van beroep dagloner oud negen en twintig jaren, woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon, welke zijne Ehevrouw Johanna Hevelink oud Een en dertig jaren, op Donderdag
den dertigsten der maand Mei dezes Jaars des morgens ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrik / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik van Zalingen, Broodbakker oud vier en vyftig
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jaren, en van Nicolaas de Vries, Geregts dienaar oud Vier en Veertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na
in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend met den Declarant en beide Getuigen / [in de marge: Geboorte van Hendrik Kniest]
– Hendricus (Henricus) Kniest:
28-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 28-2-1827 No 20 / Heden den Acht en twintigsten der
maand february één duizend acht honderd zeven en twintig, des Voordemiddags om tien uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Kniest, dagloner oud Zeven en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon
welke Zyne Ehevrouw Hendrika Bosch oud drie en dertig jaren, op Maandag den Zes en twintigsten
der maand februarij dezes jaars, des Avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Henricus / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Meiman Eigen werk doende, oud Vier en Vyftig
jaren, en van Hermanus Bruns, dagloner oud Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
met den laats gemelde getuigen, hebbende de declarant en Eers gemelde getuigen verklaard niet te
kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Henricus Kniest.
– Hendricus (Hendrik) Kniest:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 125): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister “A”, katern
“Bergh”):
– Volgnommer: 23 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 4]
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 22a
– Naam: Hendrik Kniest
– Geboren: 1822
– Beroep: –
– Stemrecht: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/29-10-2003 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Kniest:
2-2-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-2-1898 No 21. / Heden den tweeden Februari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth tot Aerdt,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland,
verschenen: Engelbert Stienezen, oud dertig jaren, van beroep daglooner, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Wilhelmina Theodora Heuvel, zonder beroep, op den
eersten Februari dezes jaars, des namiddags ten vijf uur, ten huize van hem aangever te Lengel, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd
worden: Fredericus Maria / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrikus Kniest, oud vijf en zestig jaren, van beroep daglooner, en Gerhard Stienezen, oud zeven
en twintig jaren, van beroep daglooner, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing,
onderteekend met den aangever en de getuigen. / e Steine Zen / H Kniest / Gerat stienszen / J N B v
Hugenpoth tot Aerdt
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– Hendricus (Hendrikus) Kniest:
6-1-1900: Geboortenregister gemeente Bergh, 6-1-1900 No 3. / Heden den Zesden Janauari negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie
Gelderland, verschenen: Johannes Besselink, oud dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider,
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Alberdina Carolina Jansen,
zonder beroep, op den Zesden Januari dezes jaars, des nachts ten vijf uur, ten huize van hem
aangever te Lengel, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden: Johannes Bernardus. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Hendrikus Kniest, oud zeven en zestig jaren, van beroep fabriekarbeider,
en Antonius Wilhelmus Heuvel, oud negenentwintig jaren, van beroep verver, beiden wonende in
deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen / Jan Bisslink / H
Kniest / A W Heuvel / J H Loefs
– Hermina (Harmiena) Kniest:
9-5-1823: Huwelijksregister Ambt Doetinchem, 9-5-1823 No 5 / Heden den Negenden der maand
Mei een duizend acht honderd drie en twintig, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, in het
Gemeentehuis verschenen, Reijnirus Beijer oud twintig jaren, dagloner geboren en woonachtig in
het Schoutambt Doetinchem minderjarige zoon van Fredericus Beijer dagloner en Aleijda Heijtink
ehelieden wonende in het Schoutambt Doetinchem, hier beide tegenwoordig en mondeling in het
huwelijk toestemmende ter eenre; – en Alberdina Stevens oud vijf en dertig jaren, werkvrouw
geboren in het Schoutambt Angerlo en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem meerderjarige
dochter van wijlen de ehelieden Gerret Stevens en Jacoba Hugen ter andere zijde; / dewelke [#in
tegenwoordigheid van], na alvorens ingevolge artikel driehonderd een en dertig, eerste afdeeling
derde Hoofdstuk van het burgerlijk wetboek, de twee kinderen met name Gerrit en Everdina, welke
de comparante ter andere zijde Alberdina Stevens, op den achtsten december van het Jaar
achttienhonderd een en twintig en op den negen en twintigsten der maand Maart jongstleden ter
wereld heeft gebragt, en waarvan op de registers van geboorte dezes ambts behoorlijk aangifte is
gedaan, voor wettig erkend te hebben; in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner,
Hermanus Wolterink dagloner, de eerste getuige oud negen en Zestig Jaren, de tweede getuige oud
drie en Zestig Jaren, Jan Hendrik Jolink dagloner oud veertig Jaren, en Hendrik Hengeveld
landbouwer oud Zeven en twintig Jaren, alle wonende in het Schoutambt Doetinchem, en in geene
bloedverwantschap tot de aanstaande echtgenooten staande, door partijen als getuigen hiertoe
opzettelijk mede gebragt, ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en
plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. de geboorte acte van het eerstgemelde gewettigde kind,
Gerrit genaamd. / 3o de geboorteacte van het tweede genoemde gewettigde kind genaamd Everdina.
/ 4o de geboorte of doopacte des bruidegoms. / 5o de geboorte of doopacte der bruid. / 6o het bewijs
van overlijden des vaders van de bruid. / 7o het bewijs van overlijden der moeder van de bruid. / 8 o
het overlijden van Hendrien Buitink grootmoeder van vaderszijde der bruid. / 9o het bewijs van
overlijden van Albert Hugen grootvader van moederszijde der bruid. / 11o het bewijs van overlijden
van Harmiena Kniest grootmoeder van moederszijde der bruid. / 12o het certificaat van onvermogen des bruidegoms, tot bekostiging der stukken tot voltrekking van het huwelijk benoodigd. / 13 o
idem van de bruid. / 14o het certificaat van voldoening aan de nationale militie door den bruidegom.
/ waarna de bruid met Eede verklaarde ingevolge advis van den Staatsraad van dertigsten maart
achttienhonderd en acht, dat zij in de geboorte actes der gemelde gewettigde kinderen, en wel in de
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eerstaangehaalde, abusivelijk voorkomt met de naam van Bartje Stevens, en in de tweede
aangehaalde met de naam van Elizabeth Stevens, veroorzaakt doordien men haar gewoonlijk noemt
Bartje en ook wel Beth; dat echter haar regte naam is Alberdina, en zij eene en dezelfde perzoon is;
welke verklaring de getuigen mede bij Eede gedaan hebben. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het
burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan
Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en
hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Reijnirus Beijer en
Alberdina Stevens voornoemd door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend, benevens door de vader des comparants ter eenre, en laatste
getuigen; hebbende de comparanten, de moeder des comparants ter eenre; en drie eerste getuigen,
verklaard niet te kunnen schrijven. / fredrik beyer / H Hengefelt / S Horsting
– Hermina (Harmina) Kniest:
5-5-1830: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 5-5-1830 No 30 / Heden den Vyfden der maand
Mei één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn voor ons Folkert
Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / Lambertus Lammers oud een en Veertig jaren, van beroep Winkelier / en Hendrik Braam van beroep schoenmaker oud acht en dertig jaren, / beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vierden Mei der maand Mei des jaars achttien
honderd en dertig, des morgens ten drie uren, in het huis No. 203 Wijk B binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Zes en Vyftig Jaren is overleden Gerhardus Huijgen nalatende eene weduwe
Johanna Welling genaamd in leven bakker alhier wonende geboren te Lathum den negentienden
February Zeventienhonderd Vier en Zeventig uit wylen de Ehelieden Albertus Huygen overleden te
Lathum en Harmina Kniest hier ter stede 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 de beide Comparanten. / L
Lammers / H Braam / F: Rijpperda
– I...: nog geen gegevens.
– Jacobus (Jacobus) Kniest:
29-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 29-1-1898 No 20. / Heden den negen en twintigsten
Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Willem Kniest, oud twee en veertig jaren, van beroep daglooner,
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Anna Johanna Lenting, zonder
beroep, op den negen en twintigsten Januari dezes jaars, des morgens ten negen uur, ten huize van
hem aangever te Braamt, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Jacobus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Bernardus Braamt, oud drie en veertig jaren, van beroep metselaar, en Wilhelmus Streub, oud drie en dertig jaren, van beroep daglooner, beiden wonende in deze Gemeente,
en, na voorlezing, onderteekend met de getuigen, hebbende de aangever, als onkundig in het
schrijven, verklaard niet te kunnen teekenen. / B Braamt / W Streub / J N B v Hugenpoth tot Aerdt
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– Johanna (Anneken) Kniesten:
15-6-1728: RBS 270 (Zeddam): 1728 / Den 15 dito [= juni] getrout / Stoffel Elsen Wedr van wijlen
Anneken Kniesten uijt Groot Asum / met Hester Bronkhorst D: van wijlen Gijsbert Bronkhorst
onder Gendringen; / de Bruijd op vertoonde attestatie van de Eerw: Heer A. Staering V.D.M. tot
Gendringen.
– Johanna (Joanna) Kniest:
11-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 11 meert. / Baptizatus est
Theodorus maxmilianus Baptista / Parentes Jacobus deurvoorst et [uitgeveegd: gerar] Joanna
Kniest / Patrini bernardus deurvoorst et gertrudis gerlighs
– Johanna (Joanna) Kniest:
23-6-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743. / 23 Junii / Baptizata est henrica
/ Parentes Jacobus deurvorst et Joanna Kniest / Patrini henricus Kniest et Elijsabeth [Kniest>]
Lamers
– Johanna (2x) (Joanna/Joanna) Kniest:
14-6-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 14 Junii / Baptizata est Joanna
/ parentes henricus Kniest et henrica tetinck. / patrini antonius Kniest Joanna Kniest, henrica
alders assistens.
– Johanna (Johanna) Kniest:
31-1-1754: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1754 / den 31 Jannuw: / is Johanna
Kniest over leeden
– Johanna (Anna) Kniesten:
26-3-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 26. Mert / Jan Ebbers,
weduwenaer van wijlen [#Jenneken Brouwers] Anna Kniesten uijt proost. / en Jenneken Brouwers,
Dogter van Hendrick Brouwer uijt Mechelen. / dese met Attest na Proost versonden.
– Johanna (Yohanna) Kniest:
22-4-1762: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1762 / den 22 april / is yohanna kniest
over leeden
– Johanna (Joanna) Kniest:
11-3-1780: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1780 / 11 mart / Baptizata est gerarda / p:
est wijnandus planckman / m: est joanna bongers / su~scepta per theodoru~m bongers et joannam
kniest.
– Johanna (Joanna) Kniest:
1-3-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 228): 1mâ Martii [1814.] / Baptizata est Joanna / filia
legitima Henrici Kniest, et Joannae Te Kolf Conj: / Susceperunt Willem Kniest, et Dora Te Kolf. //
[cc 24-5-2007/1-9-2008 tB]
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– Johanna (Johanna) Kniest:
16-1-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 16-1-1816 [ongenummerde akte nr. 4]: Heden
den Zestienden der maand Januarij een duizend achthonderd zestien, des nademiddags om vijf uren,
is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Bernardus Gregoor, Kledermaker oud
drie en Twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Johanna Kniest oud vier en dertig jaren, op
Dingsdag den Zestienden der maand Januarij voormeld, des nademiddags ten twaalf uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johannes
/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Martinus Lambertus Seevinck,
oud een en Veertig jaren, en van Barnardus Dicker, Loodgieter. oud Zeven 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, benevens onzen Secretaris; hebbende Bernardus Dicker verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / B: Gregoor / M l seevinck / E: J: Planten / G: C: Termaat Secret.
– Johanna (Johanna) Kniest:
16-1-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem [ongenummerde akte nr. 2 d.d. 16-1-1816] /
Heden den Zestienden der maand Januarij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om
vijf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen / Martinus Lambertus Seevinck,
Schoenmaker oud een en veertig jaren, / en Bernardus Dicker, Loodgieter oud Zeven en dertig jaren
/ beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der
maand Januarij des jaars 1816, des nademiddags ten een uren, in het huis No. 81, binnen deze
Gemeente, [#in de ouderdom van ... jaren is overleden] Johanna Kniest, Echtgenote van Bernardus
Gregoor, Kledermaker, mede alhier woonachtig, is bevallen van eenen levenlozen Zoon. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend; benevens door onzen Secretaris; hebbende Bernardus Dicker verklaard, niet te
kunnen schrijven. / [handtekeningen:] M L Seevinck / E: J: Planten / G: C: Termaat Secret.
– Johanna (Johanna) Kniest:
27-1-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem [ongenummerde akte nr. 5 d.d. 27-1-1816] /
Heden den Zeven en Twintigsten der maand Januarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om half Elf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen /
Martinus Lambertus Seevinck oud een en Veertig jaren, van Beroep, gepensioneerd Tamboer, / en
Bernardus Dicker, oud Zeven en Dertig jaren van Beroep Loodgieter / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeven en Twintigsten der maand Januarij
des jaars 1816, des voordemiddags ten acht uren, in het huis No. 99. binnen deze Gemeente, in de
ouderdom van Elf dagen [#jaren] is overleden Johannes; Zoon van Bernardus Gregoor, Kledermaker en van Johanna Kniest / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens door den Secretaris, hebbende Bernardus
Dicker verklaard niet te Kunnen Schrijven. / M L seevinck / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris
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– Johanna (Jenneken) Kniest:
30-4-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 30-4-1819 No 14 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den dertigsten der maand April, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons
Mr Frederik Willem Jacob de Haes. Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Van Dillen,
Dagloner oud Zes en dertig jaren, en Evert Hansen Dagloner. oud negen en twintig jaren, beide in
dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag, den negenentwintigsten der
maand April des namiddags ten vier uren, in het huis No. 230 in Klein Azewijn onder dit Ambt, is
overleeden Willem Dijker Eheman van Berendina Tusch Landbouwer, [woonachtig te Klein
Azewijn opgemeld / renv~ geappd] in den ouderdom van drie en negentig Jaren Zoon van Lambert
Dijker en van Jenneken Kniest beide overleeden onder Zeddam / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan akte opgemaakt, die in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, en, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend is. / met den
eersten Comparant hebbende den tweeden verklaard niet te kunnen schrijven.
– Johanna (Johanna) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 371), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 49:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 49
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 3)
– Naam: Johanna [Kniest]
– Geboortedatum: 1 Maart 1814
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Kniest vert[rokken] Mei 1828. naar Sub No [niet ingevuld]
[cc 15-4-2004/16-6-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 938), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 120:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 116 [of 120? Is namelijk ingeschreven na huisnr. 119, terwijl in de normale reeks
huisnr. 116 reeds eerder is vermeld)]
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 6)
– Naam: Johanna Kniest
– Geboortedatum: Zie Sub No 296
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Behoort op Sub No 116 / 3) Cornelia Schut Mei 1827 vertrokken naar
Sub No [niet ingevuld] / H Huijink vert naar het Pruissische // [cc 6-5-2004/2-8-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1948), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 296:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 229
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Johanna Kniest [:er lijkt te staan: Kniestt]
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– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 4 Grietjen Venhorst vertrokk~ Febr 1828 naar Millig~ Konink
Pruiss~ / No 5 vertrokk mei 1829 naar Sub No 120. // [cc 15-7-2004/22-9-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5173), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 889:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 629
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 7)
– Naam: Johanna Kniest
– Geboortedatum: den 9 Decemb 1804
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Kniest vertr naar Zeddam / 4 Derk Heyster & Hendrik 5
Meijer vert Mei 1827. / 3 overleden / 6 A Arndsen vert Mei 1828 naar Bergh / 8 H Brugman vertr
naar Bergh / 10 vert Mei 1827 // [cc 25-11-2004/3-7-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Kniest:
25-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 25-5-1838 No 43. / Heden den Vijf en twintigsten
der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren zijn voor
ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Hermeling, daglooner, oud twee en
Zeventig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 221. en Carel Hegman, daglooner, oud
Zes en veertig jaren, wonende te Braamt, in deze Gemeente No. 223. dewelke ons hebben [#verklaard, dat op den ... der maand ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden] Vertoond een levenloos kind van het vrouwelyk
geslacht, hetwelk op den drie en twintigsten dezer maand, des voormiddags ten vier uren is ter
wereld gebragt, door Johanna Kniest, Ehevrouw van den daglooner, Jan Terhorst, te Braamt voornoemd No 226 woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de declaranten verklaard niet te Kunnen Schryven. /
E:V:Grotenhuis // [cc 6-3-2002/23-5-2002 tB]
– Johanna Francisca (Joha Franca) Kniest:
3-12-1944: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1176]: [geb./ged.] 3/4-121944: Theodorus Joseph Maria / Parentes: Johes Maria Overbeek en Bernardina Maria Klabers
(Azewijn) / Patrini: Henricus J.A. Geurtsen et Joha Franca Kniest (Ulft) / gedoopt door K. van
Bijthoven W.P. / Observ.: Confirmatus 19-9-1955 / Matrimonium 6-1-1972 Azewijn cum José
Fenneman.
– Johanna Geertruida (Joanna Gertrudis) Kniest:
1-8-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 1 augusti. / Baptizata est Joanna gertrudis / parentes henricus kniest et hendrina Tetinghs / patrini Joannes Schoenmaeker et gertrudis gerlinghs / geske overgoor.
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– Johanna Mathilda (Anna Mathilda) Kniest:
4-12-1893: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-12-1893 No 229. / Heden den vierden December
achttien honderd drie-en-negentig, is voor Ons Edmund Carel Hendrik van Ditzhuijzen, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen:
Marijtje Kramer, geboren Baas, zijnde bij de geboorte van het in deze akte vermelde kind tegenwoordig geweest, oud twee en dertig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende in deze Gemeente,
die verklaarde dat Willemina Johanna Kniest, zonder beroep, ongehuwd, wonende in deze gemeente, op den eersten December dezes jaars des morgens ten Zeven uren, ten huize van de
bevallene te ’s-Heerenberg binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk
geslacht, welk kind zal genaamd worden Anna Mathilda. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Martinus Willem van de Wedden, oud zes en veertig
jaren, van beroep secretariebeambte, en Bernardus Johannes Gunsing, oud dertig jaren, van beroep
gemeentebode, beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met de aangeefster en de getuigen. / [met potlood in de marge:] Overleden 5 [of 15? 25?] December 1893.
– Johanna Wilhelmina (Joha Wilha) Kniest:
26-9-1941: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1114]: [geb./ged.] 26/26-91941: Johannes Gerardus Maria / Parentes: Gerardus Francus Hesselink et Joha Wilha Kniest
(Azewijn) / Patrini: Johus Wilhus Hesselink (Azewijn) et Gerarda Bernardina Wessels / Observ.:
Confirmatus 1-6-1959.
– Johannes (Jan) Kniest:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Hönten eñ Varsseler”,
AHA-volgnr. 88:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 5 [en] 1 / De weduwe Immincks
Rentmeestersse tot de Wesenthorst / Vijff koeijen een vierjarige stier eñ drij kalver / getuijg[en]
Frans Imminck eñ Jan Kniest / [summa:] 7-4-:
– Johannes (Joannes) Knijest:
4-11-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 4 november / Baptizatus est
bernardus / Parentes Joannes Bernardus ter vert et Johanna aerntzen / Patrini Joannes Knijest et
anna messinck
– Johannes (Joannes) Kniest:
8-10-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 8 october / Baptizatus est
Gerhardus Joannes / Parentes Derrick tenbroeck et Jenneken tiggeloven / Patrini Joannes Kniest, et
Aeltjen Huijncks assistente Jan de groot.
– Johannes (Jan) Kneest:
26-1-1744: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. / den dito. [= 26. Jan.] / Hendrick
Kneest, junckman en zoon van Jan Kneest uijt Zeddam. / en Hendrina Tetincks, wedewe van
wijlen Hendrick Hilders uijt Ulft onder Gendringen. / den 9 Febr: hier gecopuleert.
– Johannes (Jan) Kniest:
9-2-1744: RBS 270 (Zeddam): 1744 / Den 9 Febry: / attestatie gegeeven op Genderingen aen
Hendrik Kniest J:M. soon van wylen Jan Kniest uyt Zedda~ / en Hendrina Thedings wed: van
wylen Henderik Hilders, van Ulft onder Genderingen, nae dat se alhier die onverhinderde huwelyke
proclamatien in onse kerk gehad hadden.
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– Johannes (2x) (Jan/Jan) Kniest:
5-5-1753: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1753. / dito. [= den 5. Meij] / Jan Kniest, Zoon
van wijlen Jan Kniest, uijt Ulft. / en Hendrina Hilders, Dogter van wijlen Hendrick Hilders uijt
Ulft. / dese zijn den 27 Meij gecopuleert alhier.
– Johannes (Jan) Kniest:
3-7-1757: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1757. / den 3. Julij. / Jan Kniest, weduwenaer
van wijlen Hendrina Hilders uijt Gendringen / en Gerada Catharina te Pas Dogter van Berent te Pas
uijt Gendringen. / dese zijn den 24. Julij hier gecopuleert.
– Johannes (Joannes) Kniest:
5-10-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 5 Octobris / Theodorus / filius
Gerardi Scholten et Maria’ Christinae Mulders. / Patrini Joannes Kniest et Gertrudis Scholten.
– Johannes (3x) (Joannes/Joannnes/Joannes) Kniest:
24-6-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 / 24 Junii / Baptizatus est
Joannes / Parentes Joannnes (!) Kniest et Gerarda Catharina Te Pas / Patrini Bernardus Te pas et
henrica doorvoorst / Joannes Kniest testis.
– Johannes (Jan) Kniest:
24-1-1784: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1784 / Den 24 January / is Jan Kniest
overleden
– Johannes (Johannes) Kniest (2x):
9-1-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785 / Jan: 9 / Johannes Kniest, Z.v. wijl: Jan
Kniest / en Hendrica Gielinks. d:v: wijl: Hendrik Gielink uijt Gendringen / getrouwt 23 Jan.
– Johannes (Johanes) Kniest:
24-7-1795: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1795 / Den 24 July / is Johanes Kniest
overleeden
– Johannes (Jan) Kniest:
24-10-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 24-10-1818 No. 10 / Heden den vier en twintigste der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren, zijn voor
ons Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Henricus Agterhof, boereKnecht oud
twee en twintig jaren geboren onder Rees en woonachtig in dit ambt, meerderjarige zoon van
Joannes Agterhof, dagloner en diens Ehevrouw Alyda Sakkers, wonende onder Rees Koningryk
Pruissen ten eenere; – en Gerarda Catharina Kniest, dienstmeid oud drie en twintig Jaren geboren te
Gendringen en woonachtig in dit schoutambt meerderjarige dochter van wylen Jan Kniest, en van
de nog levende Hendrica Gielink hertrouwd aan Jacobus te Leuk, timmerman, wonende te Gendringen ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid [#van] en met toestemming van de ouders
des bruidegoms en de moeder der bruid in teegenwoordigheid van Jacobus te Leuk, timmerman,
oud acht en vyftig jaren schoonvader der bruid, Bernardus Immink zonder beroep oud vyf en vyftig
jaren, Bernardus Nakken [:N.B.: deze tekent als J B Nakken] kuiper oud een en veertig jaren, en
Hendrik Romp tapper oud acht en vyftig jaren, alle wonende te Gendringen door partijen als
getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
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verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. het doopattest van den bruidegom
/ 3. het doopattest der bruid / 4 het doodattest van derzelver vader / Voorts het zesde hoofdstuk uit
het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der echtgenoten, waarna wij aan
Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen;
waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet verklaard, dat Henricus
Agterhof en Gerarda Catharina Kniest, door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al het welk wij deze
acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen nadat partyen en derzelver ouders, daartoe
aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven.
– Johannes (Jan) Kniest:
10-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 10-2-1827 No 11 / Heden den Tienden der maand
February één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om Een uren, is voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan As, dagloner oud Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne Ehevrouw
Willemina Goossen oud drie en dertig jaren, op vrijdag den Negenden der maand Februarij dezes
jaars, des Morgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Eevert. [:te lezen als: Evert?] / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Jan Jansen dagloner, oud Zeventig jaren, en van Jan Kniest, dagloner oud
Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend hebbende de declarant en getuigen
verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Evert As.
– Johannes (Jan) Kniest:
28-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 28-2-1827 No 20 / Heden den Acht en twintigsten der
maand february één duizend acht honderd zeven en twintig, des Voordemiddags om tien uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Kniest, dagloner oud Zeven en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke Zyne Ehevrouw Hendrika Bosch oud drie en dertig jaren, op Maandag den Zes en
twintigsten der maand februarij dezes jaars, des Avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Henricus / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Meiman Eigen werk doende, oud Vier en
Vyftig jaren, en van Hermanus Bruns, dagloner oud Veertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend met den laats gemelde getuigen, hebbende de declarant en Eers gemelde getuigen
verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Henricus Kniest.
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– Johannes (Johannes) Kniest:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 124): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister “A”, katern
“Bergh”):
– Volgnommer: 23 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 3]
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 22a
– Naam: Johannes Kniest
– Geboren: 1820
– Beroep: –
– Stemrecht: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/29-10-2003 tB]
– Johannes (Johannes) Kniest:
15-5-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-5-1835 No 29. / Heden den Vijftienden
der maand Mei een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Leendert Geysen, dagloner oud Zes en
Zestig jaren, en Hendrik Deunk, dagloner oud Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den veertienden der maand Mei een duizend acht
honderd vijf en dertig des morgens ten vijf uren, in het huis No. 34 in Gendringen binnen deze
gemeente, in den ouderdom van vier en tachtig Jaren is overleden Hendrika Gielink, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van wylen Jacobus te Leuk, vroeger
weduwe van Johannes Kniest, dochter van wylen de ehelieden Hendrik Gielink en Maria Vetkamp. [bedoeld: Veltkamp?] / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant,
hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schrijven.
– Johannes (Jan) Kniest:
8-8-1850: Huwelijksregister gemeente Bergh, 8-8-1850 No 30 / Heden den achtsten der maand
Augustus een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van Grotenhuis Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, in het Huis der
Gemeente, in het openbaar verschenen: / Jacobus Hulst daglooner oud twee en twintig jaren jongman geboren en woonachtig in deze gemeente meerderjarige zoon van Rut Hulst daglooner woonachtig in deze gemeente en van wylen Geertruida Venneman en alhier tegenwoordig verklarende de
toestemming tot dit Huwelyk te geven ter eenre / en Maria Hetterscheid dienstmeid oud twintig
jaren jongedochter geboren en woonachtig in deze gemeente minderjarige dochter van de Ehelieden
Hendrik Hetterscheid daglooner en Johanna Jansen beide wooachtig in deze gemeente en alhier
tegenwoordig verklarende de toestemming tot dit Huwelyk te geven ter andere zijde. / Dewelke in
tegenwoordigheid van Jan Beumer Klompenmaker oud Zeven en veertig jaren Willem Peter Lensen
Tapper oud Zeven en dertig jaren Jan Kniest schoenmaker oud dertig jaren en Willem Kaak
daglooner oud negen en twintig jaren allen woonachtig in deze gemeente noch aan den Bruidegom
noch aan de Bruid in eenige graad van bloedverwantschap bestaande door hun als getuigen hiertoe
opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk te willen
voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek voldoende en daar ons geene wettige redenen of
verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij Wet tot dit Huwelijk
gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als: / I. Een geboorte acte van den Bruidegom Sub A. / 2.
Een Certificaat van voldoening aan de Nat Mil Sub B. / 3. Een overlydens acte van derzelver
moeder Sub C. / 4. Een geboorte acte van de Bruid Sub D. / 5. Een Certificaat van onverhinderd
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ergane Huwelyksafkondigingen in deze Gemeente Sub E. / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen
te nemen, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den
Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Jacobus Hulst en Maria Hetterscheid door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers
ingeschreven hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens de
vader van de Bruid en getuigen terwyl den Bruidegom Bruid de Vader van den Bruidegom en de
moeder van de Bruid verklaarden niet te kunnen schrijven. / [aan het begin van de akte ter hoogte
van “Jacobus Hulst” met potlood in de marge: “Overl. 30 Mei 1896” en daaronder ter hoogte van
“Maria Hetterscheid”: “Overl. 15 Dec. 1894 Jar. (:of: Jan.?) 11 1/2”]
– Johannes (Jan) Kniest:
15-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1875 No. 9. / Heden den Vyftienden der
maand January achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hermanus Venhorst van beroep Tuinman oud veertig jaren, en Theodorus
Tempels van beroep Arbeider oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Veertienden der maand January achttien
honderd vijf en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk B No. 102 in Megchelen binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en zeventig Jaren en acht maanden
Gerarda Catharina Kniest, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Hendrikus Agterhof, Arbeider wonende in deze gemeente, dochter van wylen de
echtelieden Jan Kniest en Hendrica Gielink / 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.
– Johannes (Johannes) Kniest:
4-2-1903: Geboortenregister gemeente Steenderen, 4-2-1903 No 6. / Op heden den vierden der
maand Februari een duizend negen honderd en drie, is voor ons Cornelis Dirk Godevrid Planten
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis der
Gemeente, verschenen: Jacob Weenink oud zevenendertig jaren, van beroep landbouwer wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Dinsdag den derden der maand Februari
dezes jaars, des namiddags ten vier uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize staande te Rha, is
geboren een kind, van het vrouwelijk geslacht uit Berendina ten Broek, zijne echtgenoote, zonder
beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd worden Everdina Johanna / Waarvan
wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Kniest oud vijftig jaren, van
beroep landbouwer en van Jan Willem Heijting oud negenendertig jaren, van beroep landbouwer
beide wonende binnen deze Gemeente, door den Comparant als Getuigen ten deze medegebracht,
welke akte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn,
hebben geteekend met den comparant en de getuigen.
– Johannes (Johannes) Kniest:
3-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-12-1904 No. 257 / Heden den derden December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Bernadus Aalders oud tweeenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Willemina Kniest, zonder beroep op den derden
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December dezes jaars, des morgens ten half drie ure, ten huize van hem aangever te Ulft nummer
honderdachtendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Willemina Johanna Maria / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Christiaan Tieltjes, oud vierendertig jaren, van beroep
fabriekarbeider en Johannes Kniest oud achtentwintig jaren, van beroep metselaar beiden wonende
in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
– Johannes (Johannes) Kniest:
8-8-1905: Geboortenregister gemeente Steenderen, 8-8-1905 No 69. / Op heden den achtsten der
maand Augustus een duizend negen honderd en vijf, is voor ons Hendrik Jan Scholten Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis der Gemeente, verschenen:
Gradus Hendrikus Roordink oud eenendertig jaren, van beroep schoenmaker wonende binnen deze
Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Maandag den zevenden der maand Augustus dezes
jaars, des namiddags ten vijf uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize staande te Rha, is
geboren een kind, van het mannelijk geslacht uit Grada Johanna Ankersmid, zijne echtgenoote,
zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd worden Hendrikus Arnoldus
/ Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gradus Hendrikus Limbeek
oud vijfenvijftig jaren, van beroep slachter en van Johannes Kniest oud drieenvijftig jaren, van
beroep landbouwer beide wonende binnen deze Gemeente, door den Comparant als Getuigen ten
deze medegebracht, welke akte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en
voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den comparant en de getuigen.
– Johannes Fredericus (Johannes Fredericus) Kniest:
27-10-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-10-1821 No 101. // Heden den Zeven en
twintigsten der maand October een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags 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 Jan Derk
Hueskes Kleermaker oud Zeventig Jaren, en Derk Freriks Dagloner oud Een en vyftig Jaren, beide
in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zaturdag den Zeven en
Twintigsten der maand October achttien honderd een en twintig, des morgens ten vyf uren, in het
huis No. 94 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Een Jaar en een maand is
overleden. Johannes Fredericus Kniest zoon van Willem Kniest dagloner en Willemina Rutgers
alhier woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar
van deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met den eerstgenoemde Comparant
verklarende den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht van niet te Kunnen Schrijven. // i d
huskens / De Haes. Sen // [cc (webfoto) 10-3-2010/2-8-2012 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
16-2-1786: FA 7539 nr. 33 [inscription 13-8-1811]: Jan Hendrik Kniest / daghuurder [te]
Gendringen / [geb.:] [16-2?]-1786; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 33
– Johannes Hendricus (Jo~es Henricus) Kniest:
22-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 727): [1821.] / 22. 10bris /
Baptizatus est Elias / f: leg: Jo~is Henrici Kniest, et Jo~ae Margarithae Te Kaat Conj: / Susc:
Henricus Agterhof, et Berndina Te Kaat. // [cc 14-9-2007/25-2-2008 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
7-5-1823: 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. 836): [sub «1823 baptizati sunt»] 7
Maji / Aleida / F:leg: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Jan Hendrik Kniest,
et Willemina Rutjes Susc: // [cc 26-10-2007/30-1-2008 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
9-1-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-1-1826 No 3. / Heden den Negenden der
maand Januarij een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Kniest, dagloner oud
veertig jaren, en Willem Oostendorp, dagloner oud vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Achtsten der maand Januarij achttien
honderd zes en twintig, des avonds ten tien uren, in het huis No. 50 in Gendringen binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van drie Jaren, is overleden Gerrit Jan Vriesen, buiten beroep geboren
binnen Gendringen, Zoon van de Ehelieden Gerardus Vriesen voerman, en Johanna Roeterink beide
te Gendringen 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 nadat de Comparanten aangezocht Zynde om te teekenen verklaarde (!) niet te kunnen Schrijven. // FWJ De Haes //
[cc (webfoto) 2-3-2011/15-6-2012 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 369), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 49:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 49
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Hendrik Kniest
– Geboortedatum: 7 January 1786
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/16-6-2004 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
14-1-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-1-1831 No 3 / Heden den Veertienden der
maand January 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 Harmanus Janssen, Stroodakdekker oud
drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Janna van Aken zyne
Huisvrouw oud vyfenveertig jaren, op Woensdag den Twaalfden der maand January een duizend
acht honderd een en dertig, des nagts ten Een uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen
binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaamen zijn gegeven van Bernardus Antonius / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Christiaan Romp, Baardscheerder oud Veertig jaren, en Jan Hendrik Kniest,
Dagloner oud Vier en veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend.
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met den eerstgenoemde Getuigen, terwijl den Comparant en laatstgenoemde Getuigen verklaarde
niet te kunnen schryven noch tekenen.
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
± 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 341. Jan Hendrik Kniest // [cc 16-6-2001/4-3-2004 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
19-2-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-2-1838 No 19 / Heden den negentienden
der maand february een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om elf uren, is voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Oostendorp, dagloner oud acht
en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Berendina te Kolf Zyne
huisvrouw oud vier en dertig jaren, op Zondag den achttienden der maand february een duizend
acht honderd acht en dertig, des namiddags ten vier uren ten huize van hem Comparant in Gendringen binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Catharina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gradus Friesen, voerman oud twee en Vyftig jaren, en Jan Hendrik Kniest, dagloner oud
een en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde
Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden getuige, hebbende de Comparant en laatstgenoemde getuige daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven.
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Kniest:
24-2-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-2-1838 No 21. / Heden den Vier en
twintigsten der maand February 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 / Jacominus Roodakker
Kleermaker oud Zevenentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat
Susanna Jansen Freriksen, Zyne huisvrouw oud achtentwintig jaren, op Vrydag den drie en
twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd acht en dertig, des middags ten half een
uren ten huize van hem Comparant in Gendringen binnen deze gemeente is bevallen van een kind
van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaamen zyn gegeven van Maria Adriana / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Wessels, dagloner oud negen
en Zestig jaren, en Jan Hendrik Kniest, dagloner oud vyftig 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 daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven.
– Johannes Hermanus (Johannes Hermanus) Kniest:
4-3-1946: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1202]: [geb./ged.] 4/4-3-1946:
Theodorus Johannes Maria / Parentes: Gerardus Franciscus Hesselink et Wilhelmina Johanna
Kniest (Azewijn) / Patrini: Johannes Hermanus Kniest (Gendringen) et Anna Catharina Maria
Hesselink (Azewijn) / Observ.: Confirmatus 19-9-1955
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– Johannes Theodorus Bernardus (Johannes Theodorus Bernardus) Kniest:
7-3-1905: Geboortenregister gemeente Steenderen, 7-3-1905 No 25. / Op heden den zevenden der
maand Maart een duizend negen honderd en vijf, is voor ons Hendrik Jan Scholten Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis der Gemeente, verschenen: Jacobus
Gerhardus Kempers oud eenendertig jaren, van beroep landbouwer wonende binnen deze
Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Dinsdag den zevenden der maand Maart dezes jaars,
des morgens ten vijf uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize staande te Covik, is geboren een
kind, van het vrouwelijk geslacht uit Anna Maria Theodora Holtslag, zijne echtgenoote, zonder
beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd worden Jozephina Margaretha
Gerharda / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes
Theodorus Bernardus Kniest oud achtenvijftig jaren, van beroep landbouwer en van Antonius
IJsseldijk oud vijfenvijftig jaren, van beroep landbouwer beide wonende binnen deze Gemeente,
door den Comparant als Getuigen ten deze medegebracht, welke akte wij, na in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den comparant en
de getuigen.
– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– M...: nog geen gegevens.
– Nicolaus (Nicolaas) Kniest:
29-10-1784: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 656 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Nicolaas Kniest
– Beroep: Fermier prop:
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 29. Oct: 1784. // [cc 29-8-2008/11-5-2009 tB]
– N.N. Kniest:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE WEHL» – volgnummer 204:
Een Dennenbosch met een ten einde daaraanliggend stukje grasgrond bij het huis van Jan Meijer,
tusschen de gronden van de kerk van Emmerik, Jac. Garritsen en Kniest, aan de Kildersche grenzen
gelegen, van ouds «het Plakslag» genaamd, bekend bij het kadaster
sectie D, no. 161 voor 1 bund. 62 roed. 60 ell.
[sectie] E, [no.] 3 [voor 1 bund.] 66 [roed.] 10 [ell.]
[sectie] F, [no.] 73 [voor] 2 [bund.] 22 [roed.] 90 [ell.]
Dus te zamen voor 4 Bund. 51 Roed. 60 ell.
[Kooper:] Bernardus Kempers Molenaar te Wehl
Zullende de voornoemde Bouwhoeve ook geveild worden in de navolgende twee massa’s: [zie het
volledige afschrift van AHB inv.nr. 1594, volgnummer 204a en 204b] / [cc 27-2-2007/13-8-2007 tB]
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– N.N. Kniest:
6-11-1945: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1194]: [geb./ged.] 6/6-111945: Irmgard Frederika Bernardina / Parentes: Wilhus Alfonsus Mart. Berendsen et Maria Henrica
Berend. Schenning (Azewijn) / Patrini: Bernardus Schenning (Kilder) et Irmgard M.B. Peters
(Azewijn). / Domi in necessitate baptizata in pede sab(?) obstetrice Kniest / Ecclesia cond.
rebaptisata Fr. Gommers W.P. Assist. / Observ: Confirmata 19-9-1955 / Matrimonium 28-2-1975
Netterden cum Ger. B.M. Cent
– O...: nog geen gegevens.
– Petra (Petronella) Kniest:
29-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1838 No. 17 / Heden den Negen en
twintigsten der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Braam, Landbouwer oud vier en twintig jaren, en Hermanus Gasseling, dagloner oud vier en dertig jaren, beide
in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zeven en twintigsten der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten negen uren, in het
huis No. 592 in Warm binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie maanden is overleden
Petronella Kniest Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van
de ehelieden Willem Kniest en Johanna Smeenk, dagloner 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.
– Petrus (Peter) Kniest:
22-12-1762: Peter Kniest, daghuurder, geb. 22-12-1762 (woonplaats: Etten); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 581
– Petrus (Peter) Kniest:
18-5-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 31 / [Dagteekening:] 18 Mei 1814 /
[Natuur der Acten:] Familie-raad ter benoeming van een toezienden voogd / [Naam en Voornaam
der partijen:] Bernardus minderj: Zoon van Gerrit Jan Oostendorp en wijlen Hendrika ten Haaf /
Peter Kniest, toez. voogd / [Derzelver woonplaats:] Warm / [Enregistratie:] 18 Mei 1814 fo 94 Vo
C: 5. / regt f 1-4-.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– S...: nog geen gegevens.
– Theodorus (Derick?) Knyst:
17-9-1530: [D?]erick Knyst tho ysselhuynten; vermeld in AHA-document 5300917a
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– Theodorus (Derk) Kniest:
20-1-1787: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1787 / Den 20 Janüarj / is Derk Kniest
overleeden
– Theodorus (Theodorus) Kniest:
27-5-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 24): [den] 27 Maji [1811] / Baptizatus
est Henricus Hubertus / filius leg: Petri Raats, et Berndinae Leigraaf Conj: / Susc: Theodorus
Kniest, et Gertruda Leigraaf. // [cc 22-3-2007/11-10-2008 tB]
– Theodorus (Derk) Kniest:
1-5-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 1-5-1833 No 39. / Heden den Eersten der maand
Mei een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Tien uren zijn voor ons Mr Jan,
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Kersjes, eigenwerk doende, oud vier en Zestig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 257, / en Gert
Oberink, dagloner, oud Acht en Dertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 259 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand April dezes jaars, des voormiddags
ten Elf uren, in het huis No. 258 te Braamt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en dertig Jaren is overleden Derk Kniest, dagloner, geboren en woonachtig geweest te Braamt voornoemd, Zoon van wijlen de Ehelieden Arend Kniest en Leentje Kuster, overleden te Braamt voornoemd gehuwd geweest, nalatende zijne Ehevrouw Hendrina Pouwels, dagloneres, te Braamt voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Derk Kniest.
– Theodorus Johannes (Theodorus Joes) Kniest:
2-10-1726: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten) [vrij weergegeven]: gedoopt 2-10-1726:
Theodorus joes Kniest / z.v. Henrick Kniest en Everdina Slangenborg; [get.:] Willem Kniest en
Judith van Hall.
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wessela (Wesselina) Kniest:
6-3-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 370): 6. Martii [1816.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van
de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Wesselina / filia legitima Wilhelmi Kniest, et Wesselinae Beugel Conj: / Suscepêre Jacob ter Leuk, et Joanna Beugel. // [cc 7-62007/2-7-2008 tB]
– Wessela (Wesselina) Kniest:
5-10-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-10-1816 No 32. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Vijfden der maand October, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Derk Hueskes oud vyf en Zestig jaren,
Dagloner – en Derk Freriks oud negen en veertig jaren ook dagloner beide in deze Gemeente
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woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den vierden der maand october dezes jaars, des
morgens ten elf uren, in het huis No 94 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven
maanden [#jaren] is overleden Wesselina Kniest, dochter van Willem Kniest dagloner en wylen
Wesselina Beugel, te Gendringen woonachtig / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met den
eersten Comparant nadat den laatsten daartoe aangezocht verklaard had niet te Kunnen Schrijven –
de doorhaling van een woord goedgekeurd. / i d hüiskens / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr.
8935) 21-4-2001/18-5-2007 tB]
– Wessela (Wesselina) Kniest:
3-11-1817: 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. 478): 3. 9bris [1817.] / Baptizata est Wesselina / filia legitima Wilhelmi
Kniest, et Willeminae Rutjes Conj: / Susceperunt Hendrik Wiskamp, et Henrica Gieling. // [cc 298-2007/11-5-2008 tB]
– Wessela (Wesselina) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 738), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 94:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 94
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 3)
– Naam: Wesselina [Kniest]
– Geboortedatum: den 1 Novemb 1817
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 29-4-2004/24-7-2004 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Kniest:
6-4-1820: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 6-4-1820 No 19 / Heden den Zesden der maand
April een duizend acht honderd en twintig, des nade middags om vijf uren, zijn voor ons Gerhardus
Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Wehl, Provincie
Gelderland, verschenen / Derk Jan Bosman oud acht en dertig jaren, van beroep Eigenwerk doende
– en Willem Derksen oud vier en dertig jaren, van beroep Eigen werk doende beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijfden der maand april des jaars
achttien honderd en twintig, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 100 binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden Willemina Kniest weduwe van Jan Bitter / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met den Eersten Declarant de wijl den tweden Declarant verklaard heeft niet te
Kunnen Schrijven. / G Melchers. / D i bosman // [cc 21-3-2002/14-6-2002 tB]
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– Wilhelmina (Wilhelmina) Kniest:
14-7-1874: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 14-7-1874 No. 69. / Op heden den veertienden
der maand Julij een duizend acht honderd vier en zeventig, zijn voor ons Maurits van ’t Haaff, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der Gemeente,
verschenen, Arnoldus Adams oud drie en vijftig jaren, van beroep smid, en Gerhardus Reinirus van
Ree oud een en vijftig jaren, van beroep timmerman beide woonachtig binnen deze Gemeente,
welke ons hebben verklaard, dat op Zondag den twaalfden der maand Julij, dezes jaars, des morgens
ten Zes uren, in het huis staande aan de Roggestraat Wyk D n: 164 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van tweeen tachtig jaren is overleden Wilhelmina Kniest, zonder beroep, geboren te
Drempt, wonende te Doesborgh, weduwe laatstelijk van Jacobus Harbers, eerder van Hendrikus
Siep; dochter van Christiaan Kniest en van Aleijda Verheij, beiden overleden / Waarvan wij deze
Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing
door ons is geteekend met de Comparanten. / A Adams / G R van Rhee / M. van ’t Haaff // [cc 279-2002/24-10-2006 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Kniest:
3-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-12-1904 No. 257 / Heden den derden December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Bernadus Aalders oud tweeenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Willemina Kniest, zonder beroep op den derden
December dezes jaars, des morgens ten half drie ure, ten huize van hem aangever te Ulft nummer
honderdachtendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Willemina Johanna Maria / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Christiaan Tieltjes, oud vierendertig jaren, van beroep
fabriekarbeider en Johannes Kniest oud achtentwintig jaren, van beroep metselaar beiden wonende
in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
– Wilhelmina (Wilha) Kniest:
28-8-1940: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1093]: [geb./ged.] 28/28-81940: Leo Augustinus Maria / Parentes: Bernardus Stephanus Winters et Maria Joha Geertruida
Hesselink (Azewijn) / Patrini: Leo Winters (Azewijn) et Wilha Hesselink-Kniest (Azewijn).
– Wilhelmina Johanna (Willemina Johanna) Kniest:
4-12-1893: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-12-1893 No 229. / Heden den vierden December
achttien honderd drie-en-negentig, is voor Ons Edmund Carel Hendrik van Ditzhuijzen, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen:
Marijtje Kramer, geboren Baas, zijnde bij de geboorte van het in deze akte vermelde kind tegenwoordig geweest, oud twee en dertig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende in deze Gemeente,
die verklaarde dat Willemina Johanna Kniest, zonder beroep, ongehuwd, wonende in deze gemeente, op den eersten December dezes jaars des morgens ten Zeven uren, ten huize van de bevallene te ’s-Heerenberg binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Anna Mathilda. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Martinus Willem van de Wedden, oud zes en veertig jaren,
van beroep secretariebeambte, en Bernardus Johannes Gunsing, oud dertig jaren, van beroep gemeentebode, beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met de aangeefster
en de getuigen. / [met potlood in de marge:] Overleden 5 [:of 15? 25?] December 1893.
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– Wilhelmina Johanna (Wilha Joha) Kniest:
12-9-1943: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1155]: [geb./ged.] 12/12-91943: Gerardus Maria / Parentes: Gerardus Franciscus Hesselink en Wilha Joha Kniest (Azewijn) /
Patrini: Gradus Kniest (Genderingen) et Maria Joha G. Hesselink (Azewijn) / gedoopt door Fr.
Gommers W.P. Assist. / Observ.: Confirmatus 19-9-1955 / Matrimonium 2-2-1974 Netterden cum
Eliz. A.J. Bernen
– Wilhelmina Johanna (Wilhelmina Johanna) Kniest:
4-3-1946: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1202]: [geb./ged.] 4/4-3-1946:
Theodorus Johannes Maria / Parentes: Gerardus Franciscus Hesselink et Wilhelmina Johanna
Kniest (Azewijn) / Patrini: Johannes Hermanus Kniest (Gendringen) et Anna Catharina Maria
Hesselink (Azewijn) / Observ.: Confirmatus 19-9-1955
– Wilhelmina Johanna (Wilhelmina Johanna) Kniest:
1-5-1948: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1248]: [geb./ged.] 1/2-5-1948:
Paulus Henricus Maria / Parentes: Gerardus Franciscus Hesselink et Wilhelmina Johanna Kniest /
Patrini: Paulus Knaven (Gendringen) et Henrica Joha Maria Hesselink (Azewijn) / Observ.:
Confirmatus 19-9-1955 / Matrimonium 21-6-1974 Didam S. Martinus cum Ger. Burgers
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
2-10-1726: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten) [vrij weergegeven]: gedoopt 2-10-1726:
Theodorus joes Kniest / z.v. Henrick Kniest en Everdina Slangenborg; [get.:] Willem Kniest en
Judith van Hall.
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
27-3-1761: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 380 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Willem Kniest
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 27. Mars 1761. // [cc 29-8-2008/13-1-2009 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Kniest:
7-12-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 7-12-1813 No. 10 / In den Jaare Agtienhondert
en dertien, den Zevende december, des nademiddags Een uur, is voor ons Adjoint Maire, by
absentie van den Maire, Officier, van den burgerlyken Stand der Gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven ijssel verscheenen, Johannes Gerhardus Overkamp, boerenknegt, woonagtig in deze gemeente, oud negen en Twintig Jaaren, meerderjaarige Zoon, van wijlen
Jan Overkamp, overleeden den Veertiende Februarij des Jaars Een duizent agthondert en vijf, zoo
als blykt uit de acte van Overlyden, afgegeeven door de Maire der Gemeente Haldern, en Adelheid
Terhorst, Zijne huisvrouw, daglonerse, woonagtig in het gehugt LaijKamp, Mairie Haldern, Arrondissement Rees alhier teegenwoordig en Toestemmende, met geertrudis Kniest, dienstmeid, woonagtig in deze Gemeente, oud drie en Twintig Jaaren, meerder Jaarige dochter, van Wilhelmi (!)
Kniest, en Hendrinae Beijers, daglooners, woonagtig in Braam Mairie Zeddam, Arrondissement
Zutphen, [goedgekeurt / alhier tegenwoordig en toestemmende] welke Ons hebben Versogt, om
over te gaan tot de voltrekking van het tusschen hun Ontworpen Huwelijk, en Waar Van de afkondigingen gedaan Zijn, voor den Hoofdingang van Ons Gemeente huis, te weeten de Eerste op ZonDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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dag den Een en Twintigste november, en de tweede op zondag daar aan volgende [Zijde>] Zijnde
den Agt en Twintigste November dezes Jaars agtienhondert dertien des Morgens Elf uuren, geene
Opposities by ons aangedient zijnde, zoo hebben Wij Voldoende aan hun versoek, na voorleesing
van alle de stukken booven genoemd, en van het Hoofdstuk Zes van den Titel van het Civile
Wetboek over het Huwelijk, aan de aanstaande Echtgenoot en aan de aanstaande Echtgenoote,
afgevraagd of sy Elkanderen, als Man en Vrouw willen neemen / Elk hunner afzonderlyk, en toestemmend geantwoord hebbende, zoo verklaaren Wij in Naam der Wet, dat Johannes, Gerhardus
Overkamp, en Geertrudis Kniest in het Huwelijk Verbonden Zijn, Waar van Wij acte opgemaakt
hebben in Tegenwoordigheid Van Roelof Schaapveld daglooner, oud een en Veertig Jaaren, Hendrik Koenders, Landbouwer, oud een en Veertig Jaaren, Jan Wiltink, daglooner oud Zeeven en dertig Jaaren, en Wessel Bolwerk Landbouwer, oud drie en dertig Jaaren, alle Woonagtig in deeze
Gemeente Welke na aan hun gedaane voorleesing de Zelve met ons geteekent hebben uitgenoomen,
den Vader en Moeder van de Bruid, de Moeder van de Bruidigom de Contracteerende Partheijen, en
den getuigen Roelof SchaapVeld, verklaarde niet te Kunnen Schrijven, op dag en Jaar als Booven.
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
1-3-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 228): 1mâ Martii [1814.] / Baptizata est Joanna / filia
legitima Henrici Kniest, et Joannae Te Kolf Conj: / Susceperunt Willem Kniest, et Dora Te Kolf. //
[cc 24-5-2007/1-9-2008 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Kniest:
6-3-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 370): 6. Martii [1816.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van
de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Wesselina / filia legitima
Wilhelmi Kniest, et Wesselinae Beugel Conj: / Suscepêre Jacob ter Leuk, et Joanna Beugel. // [cc
7-6-2007/2-7-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
7-3-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1816 No 12. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Zevenden der maand Maart, des voordemiddags om tien uren, zijn voor
ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Derk Hueskes oud vier en Zestig
jaren, Dagloner – en Jan Kroesen oud Acht en twintig jaren ook Dagloner beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Zesden der maand Maart dezes jaars, des
nademiddags ten half vier uren, in het huis No 94 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie
en Dertig jaren is overleden Wesselina Beugel, Ehevrouw van Willem Kniest / 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 eerste getuige, verklarende de laatste daartoe aangezocht van niet te
Kunnen Schryven / i d huiskens / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/27-5-2007 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
5-10-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-10-1816 No 32. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Vijfden der maand October, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Derk Hueskes oud vyf en Zestig jaren,
Dagloner – en Derk Freriks oud negen en veertig jaren ook dagloner beide in deze Gemeente woonDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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achtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den vierden der maand october dezes jaars, des
morgens ten elf uren, in het huis No 94 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven
maanden [#jaren] is overleden Wesselina Kniest, dochter van Willem Kniest dagloner en wylen
Wesselina Beugel, te Gendringen woonachtig / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met den
eersten Comparant nadat den laatsten daartoe aangezocht verklaard had niet te Kunnen Schrijven –
de doorhaling van een woord goedgekeurd. / i d hüiskens / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr.
8935) 21-4-2001/18-5-2007 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Kniest:
3-11-1817: 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. 478): 3. 9bris [1817.] / Baptizata est Wesselina / filia legitima Wilhelmi
Kniest, et Willeminae Rutjes Conj: / Susceperunt Hendrik Wiskamp, et Henrica Gieling. // [cc 298-2007/11-5-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
19-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-3-1821 No 16. // Heden den Negentienden
der maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn
voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Jan Kroezen Dagloner oud
drie en dertig jaren, en Willem Kniest ook dagloner oud dertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zaturdag den zeventienden der maand Maart achttien honderd een en twintig des nademiddags ten vier uren, in het huis No. 95 in Gendringen binnen
dit Schoutambt, in den ouderdom van drie en Zestig Jaaren is overleden. Geesken Venneman
Ehevrouw van Jan Derk Hueskes, en dochter van wylen Jan Willem Venneman en Geesken
Derking / 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. nadat de Comparanten daartoe aangezocht
verklaard hadden van niet te Kunnen Schryven. // De Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997 / (webfoto) 7-3-2010/11-10-2012 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
27-10-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-10-1821 No 101. // Heden den Zeven en
twintigsten der maand October een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags 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 Jan Derk
Hueskes Kleermaker oud Zeventig Jaren, en Derk Freriks Dagloner oud Een en vyftig Jaren, beide
in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zaturdag den Zeven en
Twintigsten der maand October achttien honderd een en twintig, des morgens ten vyf uren, in het
huis No. 94 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Een Jaar en een maand is
overleden. Johannes Fredericus Kniest zoon van Willem Kniest dagloner en Willemina Rutgers
alhier woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar
van deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met den eerstgenoemde Comparant
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verklarende den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht van niet te Kunnen Schrijven. // i d
huskens / De Haes. Sen // [cc (webfoto) 10-3-2010/2-8-2012 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
1-6-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 1-6-1822 No 86 / Heden den Eersten der maand Juny
een duizend acht honderd twee en twintig, des voormiddags om Elf uren, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Kniest, van beroep dagloner oud negen en twintig jaren, woonachtig
te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Zoon, welke zijne Ehevrouw Johanna Hevelink oud Een en dertig jaren, op Donderdag den
dertigsten der maand Mei dezes Jaars des morgens ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrik / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik van Zalingen, Broodbakker oud vier en vyftig jaren,
en van Nicolaas de Vries, Geregts dienaar oud Vier en Veertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en beide Getuigen / [in de marge: Geboorte van Hendrik Kniest]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Kniest:
11-10-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 793): [1822.] / [sub «Baptizati
sunt»] 11 Octob: / Berdina / F: leg: Wilhelmi Kniest et Wilhelminae Rutjes Par: / Henricus
Agterhof et Aleida Overmaat Susc: // [cc 25-10-2007/9-2-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
14-7-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 911): [sub «1824 baptizati sunt»] 14
Julii / Aleida / F:l: Henrici Agterhof et Gerardae Catharinae Kniest Par: / Willem Kniest et
Willemina Agterhof Susc: // [cc 31-10-2007/11-1-2008 tB]
– Wilhelmus [Wilhelmus] Kniest:
25-4-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 969): [sub «1825 baptizati sunt»] 25
April: / Gerardus / F:l: Wilhelmi Kniest et Wilhelminae Rutjes Par: / Theodorus Sesink et
Hendrinae Rutjes Susc[:] // [cc 31-10-2007/1-1-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
1826-1836 (AHA-volgnr. 736), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 94:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 94
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 1)
– Naam: Willem Kniest
– Geboortedatum: den 2 Febr 1791
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 29-4-2004/24-7-2004 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Kniest:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 122): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister “A”, katern
“Bergh”):
– Volgnommer: 23 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1]
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 22a
– Naam: Willem Kniest
– Geboren: 1793
– Beroep: dagloner
– Stemrecht: Ja
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/29-10-2003 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest Sr.:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 127): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister “A”, katern
“Bergh”):
– Volgnommer: 23 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 6]
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 22a
– Naam: Willem Kniest Senior
– Geboren: 1758
– Beroep: dagloner
– Stemrecht: Ja
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/29-10-2003 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
31-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-1-1831 No 17. / Heden den Een
endertigsten der maand Januarij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten half
twaalf uren, zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Peter Wittenhorst Dagloner oud Vyftig jaren, en Willem Kniest Dagloner oud Achtentwintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Eenendertigsten der
maand January een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Negen uren, in het huis
No. 593. in Warm binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zestig Jaren is overleden
Dorothea Wieskamp, Zonder beroep Weduwe van wylen Jan Vos en Dochter van wijlen de Ehelieden Jan Wieskamp en Willemina Doorenkamp [met andere inkt (inclusief de komma) toegevoegd: , Zijnde de overledene binnen deze gemeente 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. / verklarende de Comparanten daartoe door ons aangezocht Zynde om te
tekenen niet te Kunnen Schryven. / J R Boeveld
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
5-4-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-4-1831 No 34 / Heden den Vyfden 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 / Willem Kniest, Dagloner oud Agtentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Johanna Smeenk Zijne huisvrouw oud Vyf en twintig jaren, op Maandag den Vierden der maand April een duizend acht honderd een en dertig, des nachts ten twee uren, ten huize van hem Comparant in Warm binnen deze
Gemeente is bevallen van een kind van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – KNIEST (nr. 221-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 43

van Gerharda / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Garrit Gasselink
Dagloner oud agtenvyftig jaren, en Jan Jansen Dagloner oud twee en vyftig jaren, beide wonende in
deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / daar den Comparant en Getuigen daartoe door ons aangezocht Zynde om te teekenen verklaarden niet te Kunnen Schryven.
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
± 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 342. Willem Kniest // [cc 16-6-2001/4-3-2004 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
4-9-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-9-1833 No 60 / Heden den Vierden der
maand September 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 Willem Kniest, dagloner oud Een en
dertig jaren, en Gerrit Gasselink, dagloner oud Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den derden der maand September een duizend acht
honderd drie en dertig, des namiddags ten Vyf uren, in het huis No. 592 in Warm binnen deze
Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een Kind van het mannelyk
geslacht Johanna Smeenk, oud negen en twintig Jaren, huisvrouw van den eerstgenoemden
Comparant welk Kind aan ons ambtenaar levenloos is vertoont / 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. / nadat de
Comparanten daartoe door ons aangezocht Zynde, verklaard hadden niet te Kunnen Schryven,
onder goedkeuring van Zes woorden druks in deze acte doorgehaald / v.Woelderen // [cc 27-62003/15-5-2006 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
29-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-1-1838 No. 17 / Heden den Negen en
twintigsten der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Braam, Landbouwer oud vier en twintig jaren, en Hermanus Gasseling, dagloner oud vier en dertig jaren, beide
in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zeven en twintigsten der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten negen uren, in het
huis No. 592 in Warm binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie maanden is overleden
Petronella Kniest Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van de
ehelieden Willem Kniest en Johanna Smeenk, dagloner 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.
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– Wilhelmus (Willem) Kniest:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE ETTEN / BUURSCHAP WARM» – volgnummer 20:
Een in het Warmsche veld gelegen stuk Bouwland «het Vonder stuk» genaamd, schietende met het
eene eind aan grondstukken van Domine van Woelderen, en met het andere aan eenen gemeenen
weg bekend bij het Kadaster Sectie A. onder no. 100 voor 42 roeden 50 ellen.
[Koopers:] Arend Giesen en Willem Kniest beide te Warm
[cc 27-2-2007/6-6-2007 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
4-8-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-8-1838 No. 83. / Heden den Vierden der
maand Augustus een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor
ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Willem Sellen, blaauwverver oud
Zes en veertig jaren, en Willem Kniest, dagloner oud vier en veertig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zaturdag den vierden der maand Augustus
een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten zes uren, in het huis No. 93 in Gendringen
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en dertig jaren is overleden Gerharda Heiman,
dagloonster, geboren te Millingen in het Koningryk Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Joannes Henricus Freriks, dagloner in deze Gemeente woonachtig, Weduwe
uit eerder huwelyk met Gerhard Dingloo, en dochter van de ehelieden Heinrich Heiman en Maria
Nysing, dagloners, woonachtig te Anholt, Koningryk Pruissen / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet
te kunnen schryven.
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
5-2-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-2-1845 No 17. // Heden den vijfden der
maand Februarij achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Willem Kniest, van beroep daglooner, oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Smeenk, Zyne huisvrouw, op Dingsdag
den vierden der maand Februarij achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten Zeven uren, ten
huize van hem Comparant in Warm No 592, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van
het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bartje. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hermanus Gasseling, van beroep daglooner,
oud een en veertig jaren, en Arend Giesen, van beroep daglooner, oud drie 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 eerstgenoemden getuige, hebbende
de Comparant en laatstgenoemde Getuige, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen
Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // H Gasseling / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 42/288)
6-7-2014/7-9-2014 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Kniest:
25-2-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1854 No 13. / Heden den vijf en twintigsten der maand February 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 / Willem Kniest, van beroep daglooner, oud een en vyftig jaren, /
en Theodorus Loevink, van beroep daglooner oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Vrydag den vier en twintigsten der maand
February achttien honderd vier en vijftig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 596 in Warm,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en twintig jaren is overleden Geertruida Kragten,
zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Willem Jansen,
Landbouwer in deze Gemeente woonachtig, en dochter van Gerrit Kragten, Landbouwer, en Reinira
Wissink, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend nadat de Comparanten, daartoe aangezocht zynde, verklaard hadden niet te
Kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende.
– Wilhelmus (Willem) Kniest:
29-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 29-1-1898 No 20. / Heden den negen en twintigsten
Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Willem Kniest, oud twee en veertig jaren, van beroep daglooner,
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Anna Johanna Lenting, zonder
beroep, op den negen en twintigsten Januari dezes jaars, des morgens ten negen uur, ten huize van
hem aangever te Braamt, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk
geslacht, welk kind zal genaamd worden: Jacobus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Bernardus Braamt, oud drie en veertig jaren, van beroep metselaar, en Wilhelmus Streub, oud drie en dertig jaren, van beroep daglooner, beiden wonende in deze Gemeente,
en, na voorlezing, onderteekend met de getuigen, hebbende de aangever, als onkundig in het
schrijven, verklaard niet te kunnen teekenen. / B Braamt / W Streub / J N B v Hugenpoth tot Aerdt
– Winandus (Winand) Kniesten:
6-8-1717: RBS 270 (Zeddam): 1717 / Den 6 Aug. / Winand Kniesten j.m. op Laer, / en Jenneke
Tichelaven, wed. onder Etten; / de Bruijd attestatie getoont hebbende van D. A. Loderus, V.D.M.
tot ter Borg.
– Winandus (Wijntjen) Kniest:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D Heerlijckheijdt Etten
/ Raevelder eñ Sieck”, AHA-volgnr. 223:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 4 [en] – /
Hendrick Geerlighs / drije koeijen / ex post nogh ingekoomen / Een koeij eñ Vier kalver / getuijgen
wijntjen kniest en Jan kemperman / [summa:] 7-4-:
– Winandus (Wijnandt) Kniest:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D Heerlijckheijdt Etten
/ Raevelder eñ Sieck”, AHA-volgnr. 224:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – /
Jan kemperman / drij koeijen eñ Sess kalver / getuijgen Hend: Geerlighs eñ Wijnandt kniest /
[summa:] 7-4-:
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– Winandus (Wijnandt) Kniest:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D Heerlijckheijdt Etten
/ Raevelder eñ Sieck”, AHA-volgnr. 225:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] – [en] 1 /
Wijnandt Kniest / Een Tweejaerigh eñ Een kalff / getuijg[en] Hend: Geerlighs eñ Jan Kemperman
/ [summa:] :-12-:
– Winandus (Wijnandt) Kniest:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “D Heerlijckheijdt Etten
/ Raevelder eñ Sieck”, AHA-volgnr. 226:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – /
De Weduwe van Gerrit Bolant / Een koeij en Een kalff / getuijge wijnandt Kniest en J:
Kemperman / [summa:] 1-16-:
– Winandus (Wientjen) Kniest:
14-5-1738: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten) (vrij weergegeven): getrouwd 14-5-1738:
Wientjen Kniest en Barbara Poor; / [get.:] Lucas Lucassen en Hendrina Smits.
– Winandus (Wientjen) Kniest:
14-5-1738: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten) (vrij weergegeven): getrouwd 14-5-1738:
Lucas Lucassen en Hendrina Smits; [get.:] Wientjen Kniest en Barbara Poor.
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 8 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)
– Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 80-3 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
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– 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)
– Kniest (ook Kneest e.d.), editie 221-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
– Massop (ook Massep e.d.), editie 215-1 (G)
– Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
– Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
– Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
– 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)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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)
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)
Tempel (ook Tambel e.d.), editie 220-1 (G)
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Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venderbosch (ook Venderbos e.d.), editie 213-2 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
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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