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AHA-dossier nr. 223-1:

BENEN
(ook BEENEN, BEHNEN, BENE e.d.)

De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA). Dit
is de naam van een grote verzameling afschriften van allerlei bronnen, door ondergetekende overgetypt en geordend met behulp van standaardnamen. Elk gegeven (naam, beroep, woonplaats, huisnummer e.d.) wordt daarbij alfabetisch-chronologisch in een eigen map opgeslagen. Dit is de eerste
editie van de collectie Benen (AHA-uitgave 223-1). 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, 27 september 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Aleida (Aaltjen) Benen:
22-8-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 22-8-1850 No. 58. / Op heden den Twee en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente
verschenen, Jacob Bremer oud drieenvijftig jaren, van beroep Scheepstimmerman, bekende van de
overledene, en Andries Gradus Velthuijsen oud zes en vijftig jaren, van beroep Stadsbode, bekende
van de overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op
Woensdag den Eenentwintigsten der maand Augustus, dezes jaars, des morgens ten twee uren, [#in
het huis staande] aan boord van het schip binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertig Jaren
is overleden Aaltjen Benen, zonder beroep, gehuwd met Jochem Huisman, van beroep Schipper,
beiden alhier woonachtig, geboren te Avereest, dochter van Jan Benen, overleden, en van Juttien
Hendriks, eigenwerkdoende, wonende te Dedemsvaart. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend met de Comparanten.
– Antonius (Antoon) Beenen:
28-7-1823: 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. 848): [sub «1823 baptizati sunt»] 28
Julii / Joannes Gerardus / F:l: Bernardi Beenen et Reynerae Leyen [Par:] / Antoon Beenen et
Joanna Leyen Susc: // [cc 26-10-2007/28-1-2008 tB]
– Antonius (Antonius) Beenen:
13-10-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 930): [sub «1824 baptizati
sunt»] 13 Octob: / Albertus / F:l: Henrici Verholt et Gerardae Beenen Par: / Antonius Beenen et
Aleida Verholt Susc: // [cc 31-10-2007/8-1-2008 tB]
– Antonius (Antonius) Beenen:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2607), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 381:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 295
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Antonius Beenen
– Geboortedatum: den 17 January 1796
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. Willemina Sneltink vert Mei 1827. naar Anholt / 6 Pas B. te vert Mei
1829 naar Anholt. // [cc 29-7-2004/12-12-2004 tB]
– Antonius (Antoon) Beenen:
1843: Inventaris van het archief der N.H. gemeente Etten-Ulft (1754-1960), nr. 27: Onderhandse
akte van voorlopige verkoop door het kerkbestuur aan het echtpaar Engelbart Wolsing, schoenmaker, en Johanna Beenen, te Etten, van een perceel grond, gelegen in de tuin van voornoemd echtpaar, dat tevens verklaart over genoemd perceel nog twaalf jaar pachtschuld te hebben, met borgDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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stelling door Antoon Beenen, landbouwer te Voorst en Herman Wolsing, schoenmaker te Etten,
1843. (1 katern).
– Bernardus (Berend) Benen:
25-12-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785. / Dec: 25. / Willem Benen Z:v. Berend
Benen onder Boekholt. / en Elizabeth Eringfelt wedwe van wijl: Hendrik ten Hove onder Gendringen. / getrouwt Jan 15. 1786.
– Bernardus (Bernadus) Beenen:
30-4-1789: Bernadus Beenen, boerenwerk, geb. 30-4-1789 (woonplaats: Voorst); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 409
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
24-10-1817: 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. 476): 24. Oct: [1817.] / Baptizatus est Wilhelmus / filius legitimus Bernardi Beenen, et Reinerae Leijen Conj: / Susceperunt Bernardus Vos, et Elisabeth Eringveld. // [cc
29-8-2007/11-5-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
5-11-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-11-1817 No [53>] 54 (geheel in handschrift): // Heden den vijfden der maand November een duizend acht honderd en zeventien, des
voordemiddags om tien uren, zyn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Dorus Scholten Landbouwer oud veertig Jaren en Wessel Borggreven Landbouwer oud een en
vijftig Jaren, beide in deeze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Woensdag den
Vijfden der maand November des morgens ten Zeven Uren, in het huis no. 363 binnen deeze Gemeente, in den ouderdom van twaalf dagen is overleden Wilhelmus Beenen Zoon van Bernardus
Beenen Landbouwer in Voorst en van Reiniera Leijen. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deeze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is ondertekend met
de getuigen // W. Borggreven / D Scholten / FWJdeHaes. // [cc (webfoto 69/290) 11-3-2013/17-32013 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
9-10-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 542): 9. Oct: [1818.] / Baptizata est Willemina / f: l: Bernardi Beenen,
et Reinerae Leijen Conj: / Susc: Willem Vos, et Gerritje Overkamp. // [cc 31-8-2007/9-4-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
14-11-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 643): 14. Nov: [1820] /
Baptizata est Henrica / f: leg: Bernardi Beenen, et Reinerae Leijen. Conj: / Susc: Gerardus Ludovicus Enck, et Joanna Beenen. // [cc 14-9-2007/13-3-2008 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Beenen:
30-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 730): [1821.] / 30. 10bris /
Baptizata est Christina / f: leg: Henrici Verholt, et Gradae Beenen Conj: / Susc: Bernardus
Beenen, et Hendrina Verholt. // [cc 14-9-2007/24-2-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
28-7-1823: 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. 848): [sub «1823 baptizati sunt»] 28
Julii / Joannes Gerardus / F:l: Bernardi Beenen et Reynerae Leyen [Par:] / Antoon Beenen et
Joanna Leyen Susc: // [cc 26-10-2007/28-1-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
4-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-1-1825 No 2. / Heden den Vierden der
maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voormiddags ten Tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik van Hal, landbouwer, oud
Een en dertig jaren, en Berend Willem te Kamp kleermaker oud Zeven en twintig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Derden der maand
Januarij achttien honderd vijf en twintig, des namiddags ten vier uren, in het huis No. 363. in Voorst
binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van ruim vier Jaren, is overleden Hendrika Beenen, dochter van de Ehelieden Bernardus Beenen, en Reinira Leijen, Landbouwers wonende in dit ambt,
alwaar de overledene is geboren en woonachtig geweest. / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met
de Comparanten // J.H van Hal / B W Kamp / De Haes // [cc (webfoto) 8-1-2011/12-5-2012 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
13-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-1-1825 No 8. / Heden den dertienden der
maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik van Hal, Landbouwer,
oud Een en dertig jaren, en Reind Verholt, Landbouwer, oud vier en twintig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den dertienden der maand
Januarij achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 363 in Voorst
binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Een en een half jaar is overleden Gerrit Beenen,
Zonder beroep, Zoon van de Ehelieden Bernardus Beenen, en Reinira Leijen, Landbouwers in dit
ambt woonachtig, alwaar den overleden (!) is geboren en woonachtig geweest. / En ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met de Comparanten // G H van Hal / R: Verholt / De Haes // [cc (webfoto) 8-1- 2011/8-5-2012 tB]
– Bernardus (Berend) Beenen:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2603), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 381:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 295
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
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– Naam: Berend Beenen
– Geboortedatum: den 30 April 1789
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. Willemina Sneltink vert Mei 1827. naar Anholt / 6 Pas B. te vert Mei
1829 naar Anholt. // [cc 29-7-2004/12-12-2004 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
± 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 98.
Bernardus Beenen // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beenen:
2-10-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-10-1843 No 53 / Heden den tweeden der
maand October achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus Beenen, van beroep Landbouwer oud drie en Vyftig jaren, en Jan
Rosier, van beroep timmerman oud acht en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den tweeden der maand October achttien honderd drie
en veertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 294 in Voorst, binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Zes en Zestig Jaren is overleden Wilhelmus Bolwerk, Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden Petrus Bolwerk en Hendrica
Rodespikker / 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.
– Bernardus Johannes (Bernardus Johannes) Beenen:
16-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-1-1838 No 6. / Heden den Zestienden der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Een uren zijn voor ons
Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Laurens van Gessel, daglooner, oud Zestig jaren, wonende
te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 99. en Hendrikus, Johannes Vink, Eigenwerkdoende oud
Acht en dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 300 dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijftienden der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten Twee uren, in het huis
No. 99 te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en vijftig Jaren is
overleden Franciscus, Johannes Beenen, Voerman, geboren te Dinxperlo en woonachtig geweest te
’s Heerenberg voornoemd, zoon van wijlen de Ehelieden Bernardus, Johannes Beenen en Christina Borkus, te Dinxperlo overleden, nalatende zijne Ehevrouw Antoinetta Ketelaar, te ’s Heerenberg voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / H.J. Vink / E:V:Grotenhuis
– C...: nog geen gegevens.
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– Dorothea: zie sub Theodora
– Engelbertus (Engelbart) Beenen:
14-1-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 432): 14. Jan: [1817.] / Baptizatus est [#Henricus] Jo~es Wilhelmus /
filius legitimus Henrici Verholt, et Gradae Beenen [^Conj:] / Susc: Engelbart Beenen, et Gertruid
Verholt. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Franciscus Johannes (Frans Jan) Beenen:
22-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 22-1-1827 No 5 / Heden den Twee en twintigsten der
maand January één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Frans Jan Beenen, dagloner oud Een en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon
welke Zyne Ehevrouw Antonetta Ketelaar oud acht en dertig jaren, op Zondag den Een en twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des Morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Hendrikus Franciskus / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Willem Rademaker Blaauwverwer, oud
Een en veertig jaren, en van Hendrik Ketelaar Zadelmaker oud Zeven en veertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend met den declarant en getuigen / [in de marge:] Geboorte van Hendrikus
Franciskus Beenen.
– Franciscus Johannes (Franciscus Johannes) Beenen:
16-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-1-1838 No 6. / Heden den Zestienden der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Een uren zijn voor ons
Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Laurens van Gessel, daglooner, oud Zestig jaren, wonende
te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 99. en Hendrikus, Johannes Vink, Eigenwerkdoende oud
Acht en dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 300 dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijftienden der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten Twee uren, in het huis
No. 99 te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en vijftig Jaren is overleden Franciscus, Johannes Beenen, Voerman, geboren te Dinxperlo en woonachtig geweest te ’s
Heerenberg voornoemd, zoon van wijlen de Ehelieden Bernardus, Johannes Beenen en Christina
Borkus, te Dinxperlo overleden, nalatende zijne Ehevrouw Antoinetta Ketelaar, te ’s Heerenberg
voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard heeft
niet te Kunnen Schrijven. / H.J. Vink / E:V:Grotenhuis
– Gerharda (Gerarda) Bene:
2-7-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-7-1814 No. 7 / In den Jare agtien hondert en
veertien den tweden Julij des Nademiddags vijf uren is voor ons vice BurgerMeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden
Canton Gendringen Provincie Gelderland Verscheenen Hendricus Verholt Landbouwer Dezer
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BENEN (nr. 223-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 7

Gemeente Oud Negen en twintig Jaren Meerderjarige Zoon van Hendrik Verholt en Christina
Heveling bij de Overleeden hebbende als Landbouwers gewoont in Megchelen gemeente Netterden
en Aldaar overleeden de vader den twede maart des jaars Agtienhondert en vijf en de moeder den
Zeven en twintigste october des jaars agtien hondert en dertien Zoo als blijkt uit de actens van
overlijden Afgeegeeven (!) door den vice Burgermeester der Gemeente Netterden / Grootouders
Waren van de vaders zijde was Jan Verholt overleden voor ruim Veertig Jaren Zoo als blijkt uit de
acte van Notorieteit opgemaakt te Gendringen door den Suppleant Vrederegter van het Zelfde
Kanton Gendringen en geregistreert te Terborg den Eerste Julij agtien hondert en veertien en Engele
Lensink Overleeden den Zeven en twintigste Januarij Zeventien hondert Zes en Zeventig Zoo als
blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door de Vice Burgermeester der gemeente Netterden
en zijn geweest Landbouwers en overleeden [^in] dezer Gemeente / Groot ouders waren van de
moeders Zijde Theodor Heveling en Hendrina Bene Geweezene Landbouwers der Gemeente Haldern Departement van de Lippe en Aldaar overleden de grootvader op den vijf en twintigste Julij
des Jaars Zeventien hondert Zestig en de Grootmoeder op den Een en [twintig>] twintigste Junij des
jaars Zeventienhondert twee en Zeventig Zoo als blijkt ut de actens van overlijden Afgegeeven door
den Burgermeester van haaldern / met Gerarda Bene Jonge dochter oud twee en twintig Jaren
Woonachtig in de gemeente en Canton Gendringen minderjarige Dochter van Wijlen Willem Beenen Landbouwer overleden den Zes en twintigste meij dezes jaars Agtienhondert en veertien Zoo
als blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door den Burgermeester van Gendringen en Elisabeth Erinkveld Landbouwerse in de Gemeente Gendringen Woonachtig Alhier tegenwoordig en
toestemmende / Welke ons hebben verzogt om over te gaan tot voltrekking van het Tusschen hun
ontworpen huwelijk waar van de Afkondigingen gedaan Zijn voor de hoofd ingang van ons
Gemeente Huis te weeten de Eerste op Zondag den twintigste Junij en de tweede op Zondag daar
aan volgende Zijnde den Zeven en twintigste Junij dezes Jaars agtien hondert en veertien des’ morgens Elf uuren Welke Afkondigingen mede hebben plaats gehad voor de hooft ingang van het
gemeente huis te Gendringen / geene Opposities tegen gemelde Huwelijk bij ons aangedient Zijnde
Zoo hebben Wij voldoende Aan hun verzoekt na voorlezing van alle de stukken bovengenoemd en
van hoofdstuk Zes van het Civile Wetboek over het huwelijk aan de aanstaande Echtgenoot en aan
de aanstaande Echtgenoote afgevraagd of Zij Elkanderen voor man en vrouw Willen Nemen / Elk
hunner Afzonderlijk en toestemment geantwoord hebbende Zoo verklaren Wij in Naam der Wet dat
Hendricus Verholt en Gerarda Beene in het huwelijk verbonden Zijn / Waar Van Wij Acten opgemaakt hebben in Tegenwoordigheid van Derk heister timmerman Oud drie en Vijftig Jaren[,] Arent
Te Raaij Landbouwer oud Negen en veertig Jaren en Wessel Bolwerk Landbouwer oud Vier en dertig Jaren[,] Johan Lauwerens te Wiel timmerman oud twee en dertig Jaren alle Woonachtig in deze
Gemeente Welke met ons en de Contracteerende Parteijen na gedaane voorleezing dezelve met ons
geteekent hebben op dag en Jaar als booven uitgenoomen de moeder van de Bruid welke verklaarde
niet te Konnen Schrijven.
– Gerharda (Gerarda) Beenen:
17-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 303): 17. Martii [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Henricus / filius
legitimus Henrici Verholt, et Gerardae Beenen Conj: / Suscep: Arnoldus Tenbrink, et Elisabeth
Eringveld. // [cc 30-5-2007/7-8-2008 tB]
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– Gerharda (Gerarda) Beenen:
18-3-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 18-3-1815 No 22 / In het jaar achtien honderd
vijftien den agtiende maart des Nademiddags half vyf is voor ons vice burgermeester, in Afweezentheid van den burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Hendrik Verholt Landbouwer
[#oud] oud dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Gerarda beenen oud drie en twintig
Jaren op den Zestiende maart des Smorgens om vier uren is verlost van een Zoon welke de
voornaam van Hendricus heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Derk Tangelder Landbouwer
Oud dertig Jaren en Arent Venhorst dagloonder oud agt en twintig Jaren bij de alhier woonachtig
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen den [getuige] Arent
Venhorst verklaarde niet te Konnen Schrijven.
– Gerharda (Grada) Beenen:
14-1-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 432): 14. Jan: [1817.] / Baptizatus est [#Henricus] Jo~es Wilhelmus /
filius legitimus Henrici Verholt, et Gradae Beenen [^Conj:] / Susc: Engelbart Beenen, et Gertruid
Verholt. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Gerharda (Grada) Beenen:
15-1-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 15-1-1817 nr. 4 / Heden den vijftienden der
maand Januarij een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om thien uren, is door ons
C: Kroes vice Burgemr als hier toe door den heer Burgemeester Gedelegeerd Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hendricus verholt
Landbouwer oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Grada Beenen oud vier en
twintig jaren, op maandag den dertienden der maand Januarij, des morgens ten Negen uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmus
Johannes / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik tangelder
Landb:, oud vijf en Zestig jaren, en van Arent Venhorst dagloonder oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke
wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend. / uitgenoomen Tangelder en Venhorst Verklaren niet te Kunnen Schrijven.
– Gerharda (Grada) Beenen:
16-7-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-7-1819 No. 27 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Zestienden der maand Julij, des namiddags ten een uren, is voor ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Verholt Landbouwer oud vier en dertig jaren, woonachtig in dit ambt, dewelke ons verklaarde, dat Grada
Beenen oud acht en twintig jaren, Zijne Huisvrouw op Woensdag den veertienden dezer maand
Julij, des voormiddags ten tien uren, ten huize van hem Comparant, te Megchelen in dit ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Jan is gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid
van Hendrik Tangelder Landbouwer oud Zes en Zestig jaren, en van Johan Laurens Tewiel, Timmerman oud Zevenendertig jaren, woonachtig in dit Ambt. / En, na duidelijke voorlezing, hebben
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wij deze akte geteekend met den Comparant en tweede Getuige hebbende den eersten daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven.
– Gerharda (Grada) Beenen:
30-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 730): [1821.] / 30. 10bris /
Baptizata est Christina / f: leg: Henrici Verholt, et Gradae Beenen Conj: / Susc: Bernardus Beenen,
et Hendrina Verholt. // [cc 14-9-2007/24-2-2008 tB]
– Gerharda (Gerarda) Beenen:
13-10-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 930): [sub «1824 baptizati
sunt»] 13 Octob: / Albertus / F:l: Henrici Verholt et Gerardae Beenen Par: / Antonius Beenen et
Aleida Verholt Susc: // [cc 31-10-2007/8-1-2008 tB]
– Gerharda (Grada) Beenen:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2096), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 314:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 247
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Grada [Been>] Beenen
– Geboortedatum: den 10 Maart 1791
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Geertruid Spliethoff vert naar het Pruissische
[cc 15-7-2004/29-9-2004 tB]
– Gerharda (Gerharda) Beenen:
22-7-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-7-1831 No 78 / Heden den twee en twintigsten der maand Julij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten negen uren, is
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Verholt, Landbouwer oud
Zes en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Gerharda Beenen,
Zijne huisvrouw oud acht en dertig jaren, op Woensdag den twintigsten der maand July een duizend
acht honderd een en dertig, des namiddags ten Vier uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernard / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Theodorus Menten, Landbouwer oud Een en Zestig jaren, en Willem Hemming, Landbouwer oud
Vyf en twintig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde
Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den
Comparant en de getuigen. / H. Verholt / Theodorus menten / W. Hemming / v.Woelderen // [cc 14-1999/16-8-2002 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Benen:
20-1-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 20-1-1813 nr. 3 / In den Jaare Agtien Hondert
Dertien, den twintigste Januarij, des Avonds vijf uuren is voor ons Maire, officier van den Burgerlijke Staat, der Gemeente Netterden, Canton Gendringen Departement van den Booven ijssel, Verscheenen Gerrit ter Voert, daglooner, oud Veertig Jaaren, en Hendrik Keuken, Daglooner, oud vijf
en Dertig Jaaren, bijde in deze Gemeente Woonagtig, Welke als Buurlieden Verklaart hebben dat
op den twintigsten Januarij, des Morgens Negen uuren, in het Huis No 75 is overleden Johanna
Benen, Boerin, oud Drie en Vijftig Jaaren Woonagtig in deze Gemeente, Huis vrouw van Arent
Hieltjes, Dochter van Gerrit Benen, en Johanna Bitters, bijde overleeden, Gewoont hebbende in
deze Gemeente, en heeft de Eene verklaarder met ons de tegenwoordige Acte geteekent, na aan hun
daar van gedaane Voorleezing, den Verklaarder Gerrit ter Voert Verklaart niet te kunnen Schrijven.
– Gerhardus (Gradus) Beenen:
18-1-1817: Overlijdensregister gemeente Herwen, 18-1-1817 No. 1. / Op heden den achttienden
Januarij agttien honderd en Zeventien des namiddags ten vier uren, compareerden voor Ons Jan
Peter Geerligs, fungerende Burgemeester van Herwen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, / Jan Stol, van beroep tabaksplanter, / oud Zeven en Zestig Jaren, wonende te
Herwen / en Gradus Beenen, tabaksplanter oud Zes en veertig Jaren, wonende te Herwen; / welke
Ons hebben verklaard, dat Wilhelmina Engelen weduwe van Bernardus Ysveld, Zonder beroep
wonende te Herwen, [dochter van Wylen Gradus Engelen en van wijlen Johanna Ros. / geappr:],
aldaar in het huis No 46. op heden voormiddag ten elf uren in den ouderdom van Zestig jaren is
overleden. / Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Gradus Beenen
benevens ons is onderteekend, hebbende Jan Stol verklaard, niet te Kunnen Schrijven.
– Gerhardus (Gradus) Beenen:
20-3-1819: Overlijdensregister schoutambt Herwen en Aerdt, 20-3-1819 No. 9. / Op heden den
twintigsten der maand maart achttien honderd en negentien des namiddags ten vier uren, compareerde voor Ons Hendrik van Staa Schout des Ambts Herwen en Aerdt Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gerrit Weitjens, van beroep Timmerman, wonende te Herwen in
Ons Ambt oud Vijf en Zestig Jaren, Vader van de Overledene. en Gradus Beenen van beroep bode
dezer gemeente oud negen en Veertig Jaren, mede te Herwen in Ons Ambt wonende en gebuur van
de Overledene / welke ons hebben verklaard, dat Alijda Weitjens, [Zonder beroep / dit renvooi
goedgekeurd] ongehuwd, dochter van Gerrit Weitjens voornoemd en van Maria Reijmer, geboren te
Herwen aldaar op heden morgen ten agt uren in het huis No 58 in den ouderdom van agt en twintig
Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Declaranten nevens ons is ondertekend. / G: Weitjens / G. Beenen / Van Staa
– Gerhardus (Gerrit) Beenen:
13-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-1-1825 No 8. / Heden den dertienden der
maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik van Hal, Landbouwer,
oud Een en dertig jaren, en Reind Verholt, Landbouwer, oud vier en twintig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den dertienden der maand
Januarij achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 363 in Voorst
binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Een en een half jaar is overleden Gerrit Beenen,
Zonder beroep, Zoon van de Ehelieden Bernardus Beenen, en Reinira Leijen, Landbouwers in dit
ambt woonachtig, alwaar den overleden (!) is geboren en woonachtig geweest. / En ons van de
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waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met de Comparanten // G H van Hal / R: Verholt / De Haes // [cc (webfoto) 8-1- 2011/8-5-2012 tB]
– Hendrica (Hendrina) Beenen:
28-10-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 28-10-1813 nr. 25 / In den Jaare
agtienhondert en dertien, den Agt en Twintigste October, des Morgens Agt uuren, is voor ons adjoint Maire bij absentie van de Maire, officier van den Burgerlyke Stand der Gemeente Netterden,
Canton Gendringen, Departement van den Booven ijssel verscheenen Andries Venhorst, daglooner,
oud Zes en Vijftig Jaaren, en Joannes Keuper [in de marge: goedgekeurt / J: Keuper, Landbouwer /
J. Keuper / C: Kroes Adj: Maire] Oud Een en Veertig Jaaren, by de Woonagtig in deze Gemeente,
welke ons als Buurlieden verklaart hebben, dat op den Zeven en Twintigste October, des Nademiddags half Vier, is overleeden, aan het Huis No 296 Christina Heveling, Weduwe van Hendrik
Verholt, in den ouderdom van Negen en Zestig Jaaren, dochter van Derk Heveling, en Hendrina
Beenen, overleeden te Haalderen, departement van de Lippe, in Leeven LandBouwerse dezer Gemeente, en heeft den getuigen Joannes Keuper met ons de Tegenwoordige acte geteekent na aan
hun daar van Voorleezing gedaan was / den getuige A: Venhorst verklaarde niet te kunnen schryven.
– Hendrica (Hendrina) Bene:
2-7-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-7-1814 No. 7 / In den Jare agtien hondert en
veertien den tweden Julij des Nademiddags vijf uren is voor ons vice BurgerMeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden Canton
Gendringen Provincie Gelderland Verscheenen Hendricus Verholt Landbouwer Dezer Gemeente
Oud Negen en twintig Jaren Meerderjarige Zoon van Hendrik Verholt en Christina Heveling bij de
Overleeden hebbende als Landbouwers gewoont in Megchelen gemeente Netterden en Aldaar overleeden de vader den twede maart des jaars Agtienhondert en vijf en de moeder den Zeven en twintigste october des jaars agtien hondert en dertien Zoo als blijkt uit de actens van overlijden
Afgeegeeven [lees: Afgegeeven] door den vice Burgermeester der Gemeente Netterden / Grootouders Waren van de vaders zijde was Jan Verholt overleden voor ruim Veertig Jaren Zoo als blijkt
uit de acte van Notorieteit opgemaakt te Gendringen door den Suppleant Vrederegter van het Zelfde
Kanton Gendringen en geregistreert te Terborg den Eerste Julij agtien hondert en veertien en Engele
Lensink Overleeden den Zeven en twintigste Januarij Zeventien hondert Zes en Zeventig Zoo als
blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door de Vice Burgermeester der gemeente Netterden
en zijn geweest Landbouwers en overleeden [^in] dezer Gemeente / Groot ouders waren van de
moeders Zijde Theodor Heveling en Hendrina Bene Geweezene Landbouwers der Gemeente
Haldern Departement van de Lippe en Aldaar overleden de grootvader op den vijf en twintigste
Julij des Jaars Zeventien hondert Zestig en de Grootmoeder op den Een en [twintig>] twintigste
Junij des jaars Zeventienhondert twee en Zeventig Zoo als blijkt ut de actens van overlijden
Afgegeeven door den Burgermeester van haaldern / met Gerarda Bene Jonge dochter oud twee en
twintig Jaren Woonachtig in de gemeente en Canton Gendringen minderjarige Dochter van Wijlen
Willem Beenen Landbouwer overleden den Zes en twintigste meij dezes jaars Agtienhondert en
veertien Zoo als blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door den Burgermeester van
Gendringen en Elisabeth Erinkveld Landbouwerse in de Gemeente Gendringen Woonachtig Alhier
tegenwoordig en toestemmende / Welke ons hebben verzogt om over te gaan tot voltrekking van het
Tusschen hun ontworpen huwelijk waar van de Afkondigingen gedaan Zijn voor de hoofd ingang
van ons Gemeente Huis te weeten de Eerste op Zondag den twintigste Junij en de tweede op
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Zondag daar aan volgende Zijnde den Zeven en twintigste Junij dezes Jaars agtien hondert en
veertien des’ morgens Elf uuren Welke Afkondigingen mede hebben plaats gehad voor de hooft
ingang van het gemeente huis te Gendringen / geene Opposities tegen gemelde Huwelijk bij ons
aangedient Zijnde Zoo hebben Wij voldoende Aan hun verzoekt na voorlezing van alle de stukken
bovengenoemd en van hoofdstuk Zes van het Civile Wetboek over het huwelijk aan de aanstaande
Echtgenoot en aan de aanstaande Echtgenoote afgevraagd of Zij Elkanderen voor man en vrouw
Willen Nemen / Elk hunner Afzonderlijk en toestemment geantwoord hebbende Zoo verklaren Wij
in Naam der Wet dat Hendricus Verholt en Gerarda Beene in het huwelijk verbonden Zijn / Waar
Van Wij Acten opgemaakt hebben in Tegenwoordigheid van Derk heister timmerman Oud drie en
Vijftig Jaren[,] Arent Te Raaij Landbouwer oud Negen en veertig Jaren en Wessel Bolwerk
Landbouwer oud Vier en dertig Jaren[,] Johan Lauwerens te Wiel timmerman oud twee en dertig
Jaren alle Woonachtig in deze Gemeente Welke met ons en de Contracteerende Parteijen na
gedaane voorleezing dezelve met ons geteekent hebben op dag en Jaar als booven uitgenoomen de
moeder van de Bruid welke verklaarde niet te Konnen Schrijven.
– Hendrica (Henrica) Beenen:
14-11-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 643): 14. Nov: [1820] / Baptizata est Henrica / f: leg: Bernardi Beenen, et Reinerae Leijen. Conj: / Susc: Gerardus Ludovicus
Enck, et Joanna Beenen. // [cc 14-9-2007/13-3-2008 tB]
– Hendrica (Hendrika) Beenen:
4-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-1-1825 No 2. / Heden den Vierden der
maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voormiddags ten Tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik van Hal, landbouwer, oud
Een en dertig jaren, en Berend Willem te Kamp kleermaker oud Zeven en twintig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Derden der maand
Januarij achttien honderd vijf en twintig, des namiddags ten vier uren, in het huis No. 363. in Voorst
binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van ruim vier Jaren, is overleden Hendrika Beenen,
dochter van de Ehelieden Bernardus Beenen, en Reinira Leijen, Landbouwers wonende in dit ambt,
alwaar de overledene is geboren en woonachtig geweest. / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met
de Comparanten // J.H van Hal / B W Kamp / De Haes // [cc (webfoto) 8-1-2011/12-5-2012 tB]
– Hendricus Franciscus (Hendrikus Franciskus) Beenen:
22-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 22-1-1827 No 5 / Heden den Twee en twintigsten der
maand January één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Frans Jan Beenen, dagloner oud Een en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon
welke Zyne Ehevrouw Antonetta Ketelaar oud acht en dertig jaren, op Zondag den Een en twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des Morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Hendrikus Franciskus / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Willem Rademaker Blaauwverwer, oud
Een en veertig jaren, en van Hendrik Ketelaar Zadelmaker oud Zeven en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke
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acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend met den declarant en getuigen / [in de marge:] Geboorte van Hendrikus
Franciskus Beenen.
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Johanna) Benen:
20-1-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 20-1-1813 nr. 3 / In den Jaare Agtien Hondert
Dertien, den twintigste Januarij, des Avonds vijf uuren is voor ons Maire, officier van den Burgerlijke Staat, der Gemeente Netterden, Canton Gendringen Departement van den Booven ijssel, Verscheenen Gerrit ter Voert, daglooner, oud Veertig Jaaren, en Hendrik Keuken, Daglooner, oud vijf
en Dertig Jaaren, bijde in deze Gemeente Woonagtig, Welke als Buurlieden Verklaart hebben dat
op den twintigsten Januarij, des Morgens Negen uuren, in het Huis No 75 is overleden Johanna
Benen, Boerin, oud Drie en Vijftig Jaaren Woonagtig in deze Gemeente, Huis vrouw van Arent
Hieltjes, Dochter van Gerrit Benen, en Johanna Bitters, bijde overleeden, Gewoont hebbende in
deze Gemeente, en heeft de Eene verklaarder met ons de tegenwoordige Acte geteekent, na aan hun
daar van gedaane Voorleezing, den Verklaarder Gerrit ter Voert Verklaart niet te kunnen Schrijven.
– Johanna (Joanna) Beenen:
14-11-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA- volgnr. 643): 14. Nov: [1820] /
Baptizata est Henrica / f: leg: Bernardi Beenen, et Reinerae Leijen. Conj: / Susc: Gerardus
Ludovicus Enck, et Joanna Beenen. // [cc 14-9-2007/13-3-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Beenen:
20-8-1824: 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. 928): [sub «1824 baptizati sunt»] 20
Aug: / Theodorus / F:l: Joannis Robbe et Sibillae Elsepas Par: / Everardus Bernardus Roes et
Joanna Beenen Susc: // [cc 31-10-2007/9-1-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Beenen:
3-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-1-1825 No 1. / Heden den Derden der maand
Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons Mr.
Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk ten Haaf, dagloner, oud Zestig jaren, en
Antoon Beekman, Smit, oud vijf en twintig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op Zondag den Tweeden der maand Januarij achttien honderd vijf en twintig,
des namiddags ten Een uren, in het huis No. 120. in Ulft. binnen dit Schoutambt, in den ouderdom
van Tachtig Jaren, is overleden Derk Stroet, wever geboren in dit ambt, Weduwenaar van wijlen
Theodora Feenderiks in dit ambt overleden, en Zoon van wijlen de Ehelieden Berend Stroet en
Johanna Beenen. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met den laatstgemelden Comparant,
verklarende den Eerstgenoemden op aanvrage om te teekenen niet te Kunnen Schrijven. // A: Beekman / De Haes // [cc (webfoto) 7-1-2011/13-5-2012 tB]
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– Johanna (Johanna) Beenen:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4487), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 732:
– Woonplaats: IJsselhunten
– Huisnummer: 532
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Beenen
– Geboortedatum: den 18 Octob 1784
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Schoemaker
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 11-11-2004/21-5-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Beenen:
1843: Inventaris van het archief der N.H. gemeente Etten-Ulft (1754-1960), nr. 27: Onderhandse
akte van voorlopige verkoop door het kerkbestuur aan het echtpaar Engelbart Wolsing, schoenmaker, en Johanna Beenen, te Etten, van een perceel grond, gelegen in de tuin van voornoemd
echtpaar, dat tevens verklaart over genoemd perceel nog twaalf jaar pachtschuld te hebben, met
borgstelling door Antoon Beenen, landbouwer te Voorst en Herman Wolsing, schoenmaker te
Etten, 1843. (1 katern).
– Johannes (Joannes) Behnen:
25-3-1757: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 62 (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: Joannes Behnen
– Beroep: Curé
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 25. Mars 1757. // [cc 29-8-2008/7-11-2008 tB]
– Johannes (J.) Behnen:
15-10-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 10: Anno 1796
/ op den 15 October / Coram Evert Poor [en] A: Vink / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Gerhardus Schlööters Jonkman Zoon van Peter Schlööters, gebore te U”dem, en aldaar woonagtig, /
en Geertrui Van Stege Jonge dogter gebore te Digteren en woonagtig te Stokkum Dogter Van Jan
Van Stege / den 16 October voor de Eerste maal / den 23 dito voor den tweden maal / den 30 dito
voor den Derden maal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert. / Bovestaande Perzoonen zijn den 30 October 1796 te Zeddam getrouwd Volgens attest van J. Behnen Roomsch
Priester aldaar / S’Heerenbergh den 2 November 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris
– Johannes (J.) Behnen:
15-7-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 20: Anno 1797 /
op den 15 Julij / Coram Evert Poor [en] Jacobus van Hasz / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
/ Arnoldus Engelbarts, weduwenaar van Hendrijna Kaak, gebore op de Tolkamer en woonagtig te
vinkwijk, / en Elijsabet Kamans Jonge Dogter gebore te Boer in Keuls Land en alhier woonagtig /
den 16 Julij voor de Eerste maal / den 23 dito voor de twede maal / den 30 dito voor de Derde maal
volgens relaas van de Bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande Perzoonen zijn den 6
Augustus 1797 te Zeddam getrouwd, volgens attest van J: Behnen Roomspriester aldaar /
S’Heerenbergh den 9 Augustus 1797. / in fidem / J: De Both Secretaris
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– Johannes (J.) Behnen:
4-5-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 32: Ao 1798 / op
den 4e meij / Coram Evert Poor, [en] Jacobus van Hasz / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Jan Van Stegen Jonkman geboore te Stokkum en woonagtig, / en Hendryna Kampes Jongedogter
gebore te Lengel en woonagtig / den 6e Mei voor de Eerste maal / den 13e dito voor de twede maal /
den 20 dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert / in fidem
/ J: De Both Secretaris // [hieronder:] // Bovestaande Persoonen Zijn op den 20e Meij 1798 te
Zeddam getrouwd, volgens attest van J: Behnen Roomsch Priester aldaar / S’Heerenbergh den 25
maij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris
– Johannes (J.) Behnen:
18-5-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 34: Ao 1798 / op
den 18 Meij / Coram Jacobus van Hasz, [en] Evert Poor / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Gerrit Lenting Jonkman gebore te Braemt en woonagtig, / en Bernardijna Gerritse Jonge Dogter
gebore te Beek, en woonagtig te Braemt / den 20 Meij voor de Eerste maal / den 27 dito voor de
twede maal / den 3e Junij voor de Derdemaal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] // Bovestaande Persoonen Zijn op den 5 Junij
1798 te Zeddam getrouwd, volgens attest van J: Behnen Roomsch Priester aldaar / S’Heerenbergh
den 7 Junij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris
– Johannes (J.) Behnen:
2-6-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 36: Ao 1798 / op
den 2 Junij / Coram A: Vink [en] Jacobus Van Hasz / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen / Johannes Jeene weduwenaar van Engelijna Kuster alhier gebore en woonagtig te Kilder / en Johanna
Maria Marsen Jonge Dogter gebore te varseveld en woonagtig te wijnbergen / den 3 Junij voor de
Eerste maal / den 10 dito voor de twedemaal / den 17 dito voor de Derde maal volgens relaas van
den Bode onverhindert Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] // Bovestaande Persoonen Zijn op den 22 Junij 1798 te Zeddam getrouwd, volgens attest van J: Behnen
Roomsch Priester aldaar / S’Heerenbergh den 24 Junij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris
– Johannes (J.) Behnen:
15-6-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 37: Ao 1798 / op
den 15 Junij / Coram Evert Poor [en] Jan Kok / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen / Arnoldus
Engelbarts weduwenaar van Elisabet Kamans, gebore op de Tolkamer en woonagtig onder Zeddam,
/ en Maria Elisabet Daems Jonge Dogter gebore te Griet huisen en woonagtig te Haarlem. / den 17
Junij voor de Eerste maal / den 24 dito voor de twede maal / den 1 Julij voor de Derdemaal volgens
relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] //
Bovestaande Persoonen Zijn op den 18 Julij 1798 te Zeddam getrouwd, volgens attest van J:
Behnen Roomsch Priester aldaar. / S’Heerenbergh den 19 Julij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris
– Johannes (J.) Behnen:
22-6-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 38: Anno 1798 /
op den 22 Junij / Coram Evert Poor [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen / Roeleff
Herfkens Jonkman gebore te Zeddam en woonagtig, / en Geertruda Berentsen weduwe van Leendert Cassander, gebore te Lengel en woonagtig te Zeddam / den 24 Junij voor de Eerste maal / den 1
Julij voor de twedemaal / den 8 dito voor de Derdemaal zonder verhindering volgens relaas van den
bode Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] // Bovestaande Persoonen Zijn
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op den 10 Julij 1798 te Zeddam Getrouwd volgens attest van J: Behnen Roomsch Priester aldaar /
S’Heerenbergh den 11 Julij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris
– Johannes (Jan) Benen:
22-8-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 22-8-1850 No. 58. / Op heden den Twee en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente
verschenen, Jacob Bremer oud drieenvijftig jaren, van beroep Scheepstimmerman, bekende van de
overledene, en Andries Gradus Velthuijsen oud zes en vijftig jaren, van beroep Stadsbode, bekende
van de overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op
Woensdag den Eenentwintigsten der maand Augustus, dezes jaars, des morgens ten twee uren, [#in
het huis staande] aan boord van het schip binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertig Jaren
is overleden Aaltjen Benen, zonder beroep, gehuwd met Jochem Huisman, van beroep Schipper,
beiden alhier woonachtig, geboren te Avereest, dochter van Jan Benen, overleden, en van Juttien
Hendriks, eigenwerkdoende, wonende te Dedemsvaart. / En hebben wij hiervan deze acte
opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend met de Comparanten.
– Johannes Bernardus (Jan Barent) Beenen:
11-7-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 11-7-1817 No 15 / Heden den Elfde der maand
Julij eenduizend achthonderd en zeventien, des Nade middags om vijf uren, zijn voor ons C: Kroes
Vice Burgemr, als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Arent te Raay Landbouwer
oud een en vijftig jaren, en Jan Wilting Veldwagter oud een en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tiende der maand Julij des jaars
1817 des Morgens ten Tien uren, in het huis No. 9 te Netterden binnen deze Gemeente in den
ouderdom van drie en twintig jaren is overleden Wilhelmina Beenen, Zonder Beroep, dochter van
Jan Barent Beenen, en Christina Borkes byde 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.
– Johannes Gerhardus (Joannes Gerardus) Beenen:
28-7-1823: 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. 848): [sub «1823 baptizati sunt»] 28
Julii / Joannes Gerardus / F:l: Bernardi Beenen et Reynerae Leyen [Par:] / Antoon Beenen et
Joanna Leyen Susc: // [cc 26-10-2007/28-1-2008 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– Maria Aleida (Maria Aleida) Beenen:
28-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-4-1882 No. 66 / Heden den Acht en twintigsten der maand April 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, Theodor Heinrich Heister van beroep Arbeider oud acht en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Aleida Beenen, Zijne huisvrouw,
Zonder beroep op Donderdag den zeven en twintigsten der maand April achttien honderd twee en
tachtig, des nachts ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in Netterden Wijk E No 20 binnen
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deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Helena / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Bleumer van beroep Winkelier oud negen en zestig jaren, en Theodorus Heister van
beroep Arbeider oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen.
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Dorothea) Beenen:
16-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1845 No 6. / Heden den Zestienden der
maand January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Tangelder, van beroep daglooner, oud vijf en vijftig jaren, en Theodorus
Hengsterman, van beroep daglooner, oud Zeven en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den vijftienden der maand Januarij achttien
honderd vijf en veertig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 232 in Megchelen, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vyf en vyftig jaren is overleden Johanna Weghorst, zonder beroep,
geboren te Anholt in Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Gradus ter
Horst, daglooner, in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Henrich Weghorst en Dorothea Beenen. / 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.
– Theodora (Theodora) Beenen:
13-12-1923: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 823]: [geb./ged.] 13/14-121923: Theodorus Martinus / Parentes: Arnoldus Joannes Tiggelovend et Gerarda Joanna Rikken
(Azewijn) / Patrini: Martinus Gerardus Rikken (Zeddam) et Theodora Beenen (Netterden) /
Observ.: Matrimonium contraxit cum Johanna Hendrica Maria Jansen in ecclesia B.M.V. de Perpetuo Succursu loci Braamt die 6 Sept. 1955
– Theodorus (Th.) Benen:
22-10-1971: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1201]: [geb./ged.] 4/4-31946: Anna Petronella Josefina / Parentes: Alfonsus Bernardus Maria te Wiel et Johanna Maria
Geertruida Ketelaar (Azewijn) / Patrini: Petrus Antonius van Wijk et Johanna Maria Ketelaar-Peters
(Azewijn) / Observ.: Confirmata 19-9-1955 / Matrimonium 22-10-1971 cum Th. Benen Netterden.
– U...: nog geen gegevens.
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– V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmina (Wilhelmina) Beenen:
11-7-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 11-7-1817 No 15 / Heden den Elfde der maand
Julij eenduizend achthonderd en zeventien, des Nade middags om vijf uren, zijn voor ons C: Kroes
Vice Burgemr, als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Arent te Raay
Landbouwer oud een en vijftig jaren, en Jan Wilting Veldwagter oud een en Veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tiende der maand Julij des
jaars 1817 des Morgens ten Tien uren, in het huis No. 9 te Netterden binnen deze Gemeente in den
ouderdom van drie en twintig jaren is overleden Wilhelmina Beenen, Zonder Beroep, dochter van
Jan Barent Beenen, en Christina Borkes byde 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.
– Wilhelmina (Willemina) Beenen:
9-10-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 542): 9. Oct: [1818.] / Baptizata est Willemina / f: l: Bernardi Beenen,
et Reinerae Leijen Conj: / Susc: Willem Vos, et Gerritje Overkamp. // [cc 31-8-2007/9-4-2008 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Beenen:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2605), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 381:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 295
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 3)
– Naam: Willemina [Beenen]
– Geboortedatum: den 8 Octob 1818
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. Willemina Sneltink vert Mei 1827. naar Anholt / 6 Pas B. te vert Mei
1829 naar Anholt. // [cc 29-7-2004/12-12-2004 tB]
– Wilhelmus (Willem) Beenen:
21-9-1757: Willem Beenen, boerderij, geb. 21-9-1757 (woonplaats: Voorst); vermeld in AHA-document 8110906a nr. 408
– Wilhelmus (Willem) Benen:
25-12-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785. / Dec: 25. / Willem Benen Z:v. Berend
Benen onder Boekholt. / en Elizabeth Eringfelt wedwe van wijl: Hendrik ten Hove onder Gendringen. / getrouwt Jan 15. 1786.
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– Wilhelmus (Willem) Beenen:
2-7-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-7-1814 No. 7 / In den Jare agtien hondert en
veertien den tweden Julij des Nademiddags vijf uren is voor ons vice BurgerMeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden Canton
Gendringen Provincie Gelderland Verscheenen Hendricus Verholt Landbouwer Dezer Gemeente
Oud Negen en twintig Jaren Meerderjarige Zoon van Hendrik Verholt en Christina Heveling bij de
Overleeden hebbende als Landbouwers gewoont in Megchelen gemeente Netterden en Aldaar
overleeden de vader den twede maart des jaars Agtienhondert en vijf en de moeder den Zeven en
twintigste october des jaars agtien hondert en dertien Zoo als blijkt uit de actens van overlijden Afgeegeeven (!) door den vice Burgermeester der Gemeente Netterden / Grootouders Waren van de
vaders zijde was Jan Verholt overleden voor ruim Veertig Jaren Zoo als blijkt uit de acte van
Notorieteit opgemaakt te Gendringen door den Suppleant Vrederegter van het Zelfde Kanton
Gendringen en geregistreert te Terborg den Eerste Julij agtien hondert en veertien en Engele
Lensink Overleeden den Zeven en twintigste Januarij Zeventien hondert Zes en Zeventig Zoo als
blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door de Vice Burgermeester der gemeente Netterden
en zijn geweest Landbouwers en overleeden [^in] dezer Gemeente / Groot ouders waren van de
moeders Zijde Theodor Heveling en Hendrina Bene Geweezene Landbouwers der Gemeente
Haldern Departement van de Lippe en Aldaar overleden de grootvader op den vijf en twintigste
Julij des Jaars Zeventien hondert Zestig en de Grootmoeder op den Een en [twintig>] twintigste
Junij des jaars Zeventienhondert twee en Zeventig Zoo als blijkt ut de actens van overlijden
Afgegeeven door den Burgermeester van haaldern / met Gerarda Bene Jonge dochter oud twee en
twintig Jaren Woonachtig in de gemeente en Canton Gendringen minderjarige Dochter van Wijlen
Willem Beenen Landbouwer overleden den Zes en twintigste meij dezes jaars Agtienhondert en
veertien Zoo als blijkt uit de acten van overlijden Afgegeeven door den Burgermeester van
Gendringen en Elisabeth Erinkveld Landbouwerse in de Gemeente Gendringen Woonachtig Alhier
tegenwoordig en toestemmende / Welke ons hebben verzogt om over te gaan tot voltrekking van het
Tusschen hun ontworpen huwelijk waar van de Afkondigingen gedaan Zijn voor de hoofd ingang
van ons Gemeente Huis te weeten de Eerste op Zondag den twintigste Junij en de tweede op
Zondag daar aan volgende Zijnde den Zeven en twintigste Junij dezes Jaars agtien hondert en
veertien des’ morgens Elf uuren Welke Afkondigingen mede hebben plaats gehad voor de hooft
ingang van het gemeente huis te Gendringen / geene Opposities tegen gemelde Huwelijk bij ons
aangedient Zijnde Zoo hebben Wij voldoende Aan hun verzoekt na voorlezing van alle de stukken
bovengenoemd en van hoofdstuk Zes van het Civile Wetboek over het huwelijk aan de aanstaande
Echtgenoot en aan de aanstaande Echtgenoote afgevraagd of Zij Elkanderen voor man en vrouw
Willen Nemen / Elk hunner Afzonderlijk en toestemment geantwoord hebbende Zoo verklaren Wij
in Naam der Wet dat Hendricus Verholt en Gerarda Beene in het huwelijk verbonden Zijn / Waar
Van Wij Acten opgemaakt hebben in Tegenwoordigheid van Derk heister timmerman Oud drie en
Vijftig Jaren[,] Arent Te Raaij Landbouwer oud Negen en veertig Jaren en Wessel Bolwerk
Landbouwer oud Vier en dertig Jaren[,] Johan Lauwerens te Wiel timmerman oud twee en dertig
Jaren alle Woonachtig in deze Gemeente Welke met ons en de Contracteerende Parteijen na
gedaane voorleezing dezelve met ons geteekent hebben op dag en Jaar als booven uitgenoomen de
moeder van de Bruid welke verklaarde niet te Konnen Schrijven.
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– Wilhelmus (Wilhelmus) Beenen:
24-10-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 476): 24. Oct: [1817.] / Baptizatus est Wilhelmus / filius legitimus Bernardi
Beenen, et Reinerae Leijen Conj: / Susceperunt Bernardus Vos, et Elisabeth Eringveld. // [cc 29-82007/11-5-2008 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Beenen:
5-11-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-11-1817 No [53>] 54 (geheel in handschrift): // Heden den vijfden der maand November een duizend acht honderd en zeventien, des
voordemiddags om tien uren, zyn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Dorus Scholten Landbouwer oud veertig Jaren en Wessel Borggreven Landbouwer oud een en
vijftig Jaren, beide in deeze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Woensdag den
Vijfden der maand November des morgens ten Zeven Uren, in het huis no. 363 binnen deeze
Gemeente, in den ouderdom van twaalf dagen is overleden Wilhelmus Beenen Zoon van Bernardus
Beenen Landbouwer in Voorst en van Reiniera Leijen. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deeze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is ondertekend met
de getuigen // W. Borggreven / D Scholten / FWJdeHaes. // [cc (webfoto 69/290) 11-3-2013/17-32013 tB]
– Wilhelmus (Willem) Beenen:
9-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-2-1830 No 20 / Heden den Negenden der
maand Februarij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten half Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge:
Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Scholten Landbouwer oud Vier
en Vijftig jaren, en Evert Roes, Landbouwer oud twee en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den Achtsten der maand Februarij een
duizend acht honderd dertig, des namiddags ten Vier uren, in het huis No. 297 in Voorst binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is overleden. Elisabeth Ehrinkveld,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe, van wylen Willem
Beenen, en dochter van wijlen de Ehelieden Jan Ehrinkveld en Grada [#Kon] Koenders / En ons
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten / onder goedkeuring van een Surcharge
in deze akte. [later toegevoegd:] benevens de goedkeuring van nevenstaand renvooij.
– Wilhelmus (Willem) Beenen:
10-1-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 10-1-1849 No 10: Heden den Tienden der maand
Januarij één duizend acht honderd negen en veertig, zijn voor ons Jan van der Zande Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen
Derk Jan Leijen oud Zes en Zestig jaren, Landbouwer en Bernadus ten Have oud drie en vijftig
jaren, Klompenmaker beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Tienden der maand Januarij des jaars achttien honderd negen en veertig, des morgens ten half
acht uren, in de Sillevoldsche buurt in het huis No 227 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
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Zeventig Jaren is overleden Geertruijd Kemper, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest
binnen deze Gemeente, Weduwe van Willem Beenen, en Dochter van Wijlen de Echtelieden Derk
Kemper en Theodora Oostendorp / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend
met de Comparanten. // D J Leyen / B Ten Have / J:V:D:Zande // [cc (webfoto) 27-4-2010/16-72012 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 27 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)
– Benen (ook Beenen e.d.), editie 223-1 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris Archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bonenberg (ook Benenberg e.d.), editie 197-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borggreven (ook Burggraaf e.d.), editie 205-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-2 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-2 (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)
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– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– Kaalberg (ook Colberg e.d.), editie 211-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– 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)
– Lettink (ook Letting e.d.), editie 222-1 (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)
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Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Sluiter (ook Sluyters e.d.), editie 217-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Spier (ook Spiertz e.d.), editie 209-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
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)
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Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Tempel (ook Tambel e.d.), editie 220-1 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venderbosch (ook Venderbos e.d.), editie 213-2 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verholt (ook Verholte e.d.), editie 219-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vinkenvleugel (ook Finkeflugel e.d.), editie 207-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

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