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BECKMANS, BECMAN, BEECKMAN, BEECKMANS, BEEKMANS,
BEKMAN, BENMAN (?), BEUKMAN, BOEKMAN, BUEKMAN e.d.)
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De teksten in deze uitgave maken deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
verzameling afschriften van willekeurige historische bronnen. De meeste AHA-gegevens zijn
bruikbaar voor genealogisch onderzoek, maar zijn ook in andere opzichten van belang. Dit is de
tweede editie van de subcollectie Beekman (AHA-uitgave 42-2). Alle teksten zijn geordend met
behulp van fictieve standaardnamen. De gehele procedure (het maken van digitale afschriften, het
ordenen en beheren van de vele getranscribeerde documenten en de opmaak van deelcollecties
als deze) wordt door ondergetekende verzorgd.
De volgorde van de inschrijvingen in niet-numerieke registers als doop- en trouwboeken is
aangegeven door middel van AHA-volgnummers. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe
gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd. In deze serie verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven.
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– A… (alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van fictieve standaardnamen):
– Adrianus (Adrianus) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1383),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 4)
– Naam: Adrianus [Beekman]
– Geboortedatum: den 9 Mei 1802
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Adrianus Wolfgangus Josephus (Adrianus Wolfgangus Josephus) Beekman:
27-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-3-1843 No 25 / Heden den Zeven en
twintigsten der maand Maart 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 / Adrianus Wolfgangus Josephus Beekman, van
beroep Boerenwerk doende oud eenen veertig jaren, en Gradus Theodorus Aalders, van beroep
Pannenbakker, oud vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op Zondag den Zes en twintigsten der maand Maart achttien honderd drie en
veertig, des middags ten vijf uren, in het huis No. 181 in Varzelder, binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van tien dagen is overleden Reinera Berendina de Wit, Zonder beroep, geboren
en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van Willem de Wit, Landbouwer, en Geertruida Kolks, ehelieden, in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Adrianus Wolfgangus Josephus (Adrianus Wolfgangus Josephus) Beekman:
30-1-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-1-1858 No. 19. / Heden den dertigsten
der maand January achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Thijssen van beroep Boerenwerk doende, oud vier en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Harmina Nieuwenhuis Zyne huisvrouw op Vrydag den negen en twintigsten der maand January achttien honderd acht en vijftig,
des avonds ten acht uren, ten huize van hem Comparant in Varzelder N o. 195a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Christina Gesina. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de Getuigen Willem de Wit, van beroep Landbouwer, oud acht en dertig jaren, en Adrianus
Wolfgangus Josephus Beekman, van beroep Boerenwerk doende, oud vijf en vijftig jaren,
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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 Thyssen / W de Wit / A W.J. Beekman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Alberta Hendrica (Alberta Henrica) Beekman:
4-8-1905: Geboortenregister gemeente Steenderen, 4-8-1905 No 66. / Op heden den vierden 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: Antonius Gerhardus Beekman oud vijfendertig jaren, van beroep landbouwer wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Donderdag den derden der maand
Augustus dezes jaars, des namiddags ten twee uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize
staande te Baak is geboren een kind, van het vrouwelijk geslacht uit Berendina Hendrika Bremer, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd
worden Alberta Henrica / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Petrus Hermanus Teering oud vierenvijftig jaren, van beroep timmerman en van Jan Hagens
oud eenenveertig 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albertus) Beekman:
7-4-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 379): 7. Aprilis [1816.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Albertus / filius
legitimus Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Hendrik Aalders, et
Helena Veltkamp. // [cc 7-6-2007/29-6-2008 tB]
– Albertus (Albert) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1388),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 9)
– Naam: Abert (!) [Beekman]
– Geboortedatum: den 6 April 1816
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
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– Albertus (Albert) Beekman:
17-1-1853: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-1-1853 No 8. / Heden den Zeventienden der maand January achttien honderd drie en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland, verschenen Albert Beekman, van beroep Landbouwer oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gertruda Spiegelhoff, zyne huisvrouw, op Maandag den Zeventienden der maand January achttien honderd drie en vijftig, des
nachts ten half twee uren, ten huize van hem Comparant in Veldhunten No. 170, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Louisa Willemina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Peter Schepers van beroep Kleermaker, oud een en zestig jaren, en Johannes Franken, van beroep daglooner, oud negen 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 eerstgenoemden getuige, hebbende
de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als zulks niet
geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albert) Beekman:
6-5-1889: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 6-5-1889 No. 11 / Heden den Zesden der
maand Mei achttien honderd negen en tachtig, zijn voor Ons George Joachim Kolfschoten,
Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het Huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den een en twintigsten en op
zondag den acht en twintigsten April achttien honderd negen en tachtig, / Hendricus Beekman,
oud een en veertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige
zoon van Albert Beekman en Gertruda Spiegelhoff, echtelieden, landbouwers, overleden te
Gendringen / en Louisa Adelheid Lueb, oud zeven en dertig Jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Dornick, gemeente Vrasselt in Pruissen, meerderjarige dochter van de echtelieden
Heinrich Lueb, landbouwer, wonende te Dornick en Maria Offenberg zonder beroep, overleden
te Dornick meermeld. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: 1o. een certificaat afgegeven door den Burgemeester der gemeente Vrasselt in Pruissen ten blyke dat de afkondigingen
van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting zijn afgeloopen / 2o het geboorte attest van den
bruidegom. / 3o het geboorte attest der bruid. / Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door
ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde: dat zij elkander aannemen tot
echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hendricus Beekman en Louise Adelheid Lueb door
het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebracht, te weten: Johann Engelbert Sluijter, zonder beroep,
oud een en veertig Jaren, Zwager des bruidegoms, Bernardus Johannes Knaven, logementhouder, oud drie en vyftig Jaren, Hubert Johann Hanrath, Kleermaker, oud een en veertig Jaren, en
Hendrikus Beijer, koster, oud veertig Jaren, allen wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk
wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid en de
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Albertus (Albert) Beekman:
23-9-1911: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-9-1911 No. 122 / Heden den drieentwintigsten September negentien honderd-elf, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen: Johannes Hendrikus Tiemessen oud tweenzestig jaren, van beroep arbeider en Joseph Johannes Wijnand Walkenbach oud eenenveertig jaren, van beroep winkelier
beiden wonende in deze gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den drieentwintigsten September dezes jaars, des morgens ten half drie ure, in het huis nummer honderdnegenentwintig te
Gendringen binnen deze gemeente, in den ouderdom van vierenzestig jaren is overleden: Hendricus Beekman, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente; weduwnaar van Louise
Adelheid Lueb, zonder beroep overleden in deze gemeente; zoon van de echtelieden Albert
Beekman, landbouwer en Gertruida Spiegelhoff, zonder beroep, beiden overleden in deze gemeente. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de
aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleijda) Beckmans:
10-3-1763: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1763 / den 10 mart is alleijda beckmans over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Altjen) Bekman:
22-1-1796: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1796 / Den 22 dito [= Januwary] Altjen bekman overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Beekman:
2-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 2-1-1816 [nummer] 2 / Heden den Tweeden
der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des voorde middags om Elf uren, is voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Wessel Geurink Dagloonder oud drie
en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Aleida Beekman oud drie en veertig jaren, op
Maandag den eersten der maand Jannuarij, des morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Dora / waarvan wij deze acte,
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend Rexwinkel Landbouwer, oud Een en vyftig
jaren, en van Garrit Groot Nibbelink Landbouwer oud vijf en veertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij
na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Alijda) Baakman:
22-5-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 671): [1821.] / 22. Maji /
Baptizata est Alijda / f: leg: Hermani Baakman, et Alberthae Smits Conj: / Susc: [open ruimte]
et Elisabeth Termaat. // [cc 14-9-2007/5-3-2008 tB]
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– Aleida (Aleida) Baakman:
28-2-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 815): [sub «Anno Domini
1823. Baptizati sunt»] 28 Febr: / Aleida / F:l: Hermani Baakman et Bartha Smits Par: / Frans
Willem Hafkenscheit et Joanna van Hal Susc: // [cc 26-10-2007/4-2-2008 tB]
– Aleida (Aleida) Baakman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2330),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 340:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 273
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 6)
– Naam: Aleida [Baakman]
– Geboortedatum: den 28 Febr 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 Johanna ten Bensel vertr Mei 1827. / 8 & 9 Wessel Kolenbrander
& Derk Aalders vert Mei 1826 / 11 vert Mei 1828 na[ar] No 68
[cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Aleida Maria (Aleida Maria) Beekman:
28-6-1941: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1104]: [geb./ged.] 28/28-61941: Anna Maria / Parentes: Henricus Winters et Aleida Maria Beekman (Azewijn) / Patrini:
Wenceslaus Beekman (Nieuwdijk) et Maria Kobessen-Winters (Azewijn) / Observ.: Confirmata
27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Josepho Gerhardo Maxantio Welling in ecclesia Si
Matthaei de Azewijn die 23 m. Julii 1968. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antonij) Baakman:
3-5-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 3-5-1819 No. 18 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den Derden der maand Mei, des voormiddags ten Elf uren, is 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 Harmanus
Baakman, Landbouwer oud drie en Zestig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Bartjen Smits oud drie en dertig jaren, zijne huisvrouw, op Zondag den tweeden der
maand Meij, des Morgens ten negen uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen in dit
ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Antonij is
gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is,
in tegenwoordigheid van Bernardus Ter Maat Landbouwer oud vijf en vijftig jaren, en van Hendrik Ruessink wever oud vier en vijftig jaren, woonachtig in dit ambt. / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Antonius (Antonius) Beekman:
6-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 873): [sub «1823 baptizati
sunt»] 6. Decem: / Gerardus / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borgreven (!) Par: / Antonius
Beekman et Getrudis Borgreven (!) Susc: // [vervolg:] et Engelbertus / F:l: Par: ut Supra / Gerardus Borggreven et Theodora Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/19-9-2008 tB]
– Antonius (Antonij) Baakman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2329),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 340:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 273
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 5)
– Naam: Antonij [Baakman]
– Geboortedatum: den 2 Mei 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 Johanna ten Bensel vertr Mei 1827. / 8 & 9 Wessel Kolenbrander
& Derk Aalders vert Mei 1826 / 11 vert Mei 1828 na[ar] No 68
[cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Antonius (Antony) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3602),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 3)
– Naam: Antony [Beekman]
– Geboortedatum: den [12>] 14 July [1798, kennelijk veranderd in:] 1794
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828.
[cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Antonius (Antony) Beekman:
1-6-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-6-1831 No 64. / Heden den Eersten der
maand Junij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons
Johan Richard Boeveldt, Fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / de Heer Aloisius Reigers, Ijzerfabrikant oud Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Zyne
Ehctgenoot [lees: Echtgenoot] Ludgard Diepenbroek oud ZesenDertig jaren, op Maandag den
Dertigsten der maand Mei een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten tien uren, ten
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huize van hem Comparant in Ulft binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaamen Zijn gegeven van Lidwina Nathalia Reinilda / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan ten Haaf, dagloner oud drie en
Veertig jaren, en Antony Beekman Smid oud twee en Dertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke
voorlezing door ons is onderteekend. / met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius Gerhardus (Antonius Gerhardus) Beekman:
4-8-1905: Geboortenregister gemeente Steenderen, 4-8-1905 No 66. / Op heden den vierden 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: Antonius Gerhardus Beekman oud vijfendertig jaren, van beroep landbouwer wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Donderdag den derden der maand
Augustus dezes jaars, des namiddags ten twee uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize
staande te Baak is geboren een kind, van het vrouwelijk geslacht uit Berendina Hendrika Bremer, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd
worden Alberta Henrica / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Petrus Hermanus Teering oud vierenvijftig jaren, van beroep timmerman en van Jan Hagens
oud eenenveertig 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius Hendricus (Antonius Hendrikus) Beekman:
22-1-1897: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-1-1897 No 10 / Heden den tweeentwintigsten Januari achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Johannes, Matheus, Louis Bellaard Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes, Fredericus Beekman oud vijfenvijftig jaren, van beroep
arbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Christina Gesina
Thijssen, zonder beroep op den eenentwintigsten Januari dezes jaars, des nachts ten twee ure,
ten huize van hem aangever te Milt wijk A no . tweehonderdzevenentwintig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden
Antonius, Hendrikus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrikus Ketelaar, oud tweeënzestig jaren, van beroep arbeider en Theodorus van Raaij oud
[#negen] [√doorhaling van één woord goedgekeurd] vijftig jaren, van beroep arbeider beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen / J
F Beekman / H Ketelaar / T van Raaij / Bellaard // [cc 1982-1999 tB]
– Arnolda (Arnolda) Beekman:
4-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 735): [1822.] / 4. Jan: /
Baptizata est Hendrina / f: leg: Lamberti Volbrink, et Arnoldae Beekman Conj: / Susc: Gerardus Beekman, et Christina Volbrink. // [cc 25-10-2007/24-2-2008 tB]
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– Arnolda (Arnolda) Beekman:
1-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 958): [sub «1825 baptizati
sunt»] 1 Martii / Gemini: / Joannes / F:l: Engelberti Volbrink et Arnoldae Beekman Par: // et
Elias / F:l: Par: ut Supra. / Joannes Benman (!) et Joanna Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/3-12008 tB]
– Arnolda (Arnolda) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3958),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 625:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 458
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Arnolda Beekman
– Geboortedatum: den 6 April 1784
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 7. & 8 vertrokken naar Sub No 32.
[cc 16-9-2004/22-4-2005 tB]
– Berendina (Bendina) Beekman:
23-2-1784: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1784 / Den 23 februaj is Bendina
Beekman oevld [lees: overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Bernardina) Baakman:
4-2-1808: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1808 / 4ta februarii / Theodorus Smits et
Bernardina Baakman. / testes Lamb: Sweers et Bernadus [<Bernardus] te Boekhorst // [cc
1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Baakman:
14-12-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 60): 14. Dec: [1811] / Baptizata est Elisabetha / filia legitima Bernardi Albers, et Hendricae Van Hall Conj: / Suscepêre Joannes Aalders, et Berndina Baakman. // [cc 22-3-2007/5-10-2008 tB]
– Berendina (Berndina) Baakman:
17-1-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 17-1-1814 No 3. / Heden den Zeventienden
der Maand Januarij, eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor
ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Derk Smits, oud dertig Jaren, Landbouwer
woonachtig te Terborg, Gemeente van Terborg / welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zestienden der Maand van Januarij eenduizend achthonderd veertien, des Morgens om Acht uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw Berndina Baakman,
geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Aleida. / De geDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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zeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Engelbart Borkes, oud
Zevenënveertig jaren, Landbouwer woonachtig te Terborg, en van Harmanus Berentsen oud
Zesënveertig jaren, Landbouwer, woonachtig te Terborg. / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het
Kind, en de getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendiena) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3603),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 4)
– Naam: Berendiena [Beekman]
– Geboortedatum: den 12 July 1794
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828. // [cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Berendina (Berendina) Beekman:
8-9-1830: Vredegerecht Gendringen (repertorium over de jaargang 1830), RA Arnhem, archiefblok 0232 (Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838), inv.nr. 1684: / [kolom 1 (No der acten):] 36.
/ [kolom 2 (derzelver dagteekening):] 8sten do [= September] / [kolom 3 (Natuur der acten):]
Acte van bekendheid wegens het overlyden van Hendrina Bannink, moeder van / [kolom 4
(Naam en Voornaam der partyen):] Berendina Beekman / [kolom 5 (derzelver woonplaats):]
Ulft / [kolom 6 (registratie)] / [kolom 6a (datum):] 14en Sept: / [kolom 6b (regt):] 1.08 // [cc 174-1999/9-4-2003 tB]
– Berendina (Berendina) Beekman:
4-10-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-10-1831 No 102 / Heden den Vierden
der maand [September, veanderd in:] October één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Antonius Fransiscus Bouman, Landbouwer oud twee en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Berendina Beekman, Zyne huisvrouw oud Zes en Dertig jaren, op
Zondag den tweeden der maand [September, veranderd in:] October een duizend acht honderd
een en dertig, des voormiddags ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Ysselhunten binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaamen zyn gegeven van Johannes Michaël / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus Nakken, Kuiper oud Vier en vyftig jaren, en Jan Willem
Spikers, wieldraaijer oud twee en Veertig 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. / A F Bouman / J B Nakken / J W
Spikers. / v.Woelderen // [cc 1-4-1999/12-8-2002 tB]
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– Berendina (Berendina) Beekman:
18-4-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-4-1838 No. 47. / Heden den achttienden der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien uren zijn
voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Spikers, Stoelenmaker oud Vyftig jaren, en Engelbart Wolsink, Schoenmaker oud Zeven en Zestig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den Zeventienden der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten half Zeven
uren, in het huis No. 533 in Ysselhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar
en Vier maanden is overleden Bernardus Bouman Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente Zoon van de ehelieden Antonius Franciscus Bouman en Berendina
Beekman, Landbouwers 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 Comparant. (!) // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berrent) Backman:
18-6-1692: Doopboek N.H. kerk Silvolde (RBS 1755), AHA-volgnr. 39: 1692 / Den 18 junij /
Jan Harbers een Kint laten Doopen genompt Henderick. / getuijegen / Arrent te Laer. / Berrent
Backman. / Gertgen Ratstack. // [cc 21-4-2001/5-11-2001 tB]
– Bernardus (Bernadus) Bekman:
6-10-1784: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1784 / Den 6 october is bernadus
bekman overled[en] // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Baakman:
20-3-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785 / Maart 20. / Hermannus Baakman Z.v. Berend Baakman onder Zeddam / en Hendrina Aalders. d.v: wijl: willem Aalders onder Gendringen / getrouwt 24 April // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Baakman:
8-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 5 / [date des actes:] 8
Avril 1812. / [nature des actes:] Conseil de famille, contenant nomination d’un Subrogé tuteur /
[Nom et prenom des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, Jean Henri, enfants mineurs de Hermanus Baakman et Hendrina Aalders / Gerrit Jean van Hal tuteur Subrogé / [leur
domicile:] Oer en Pol, commune d’Ulft, canton Gendringen / Oer, Canton Gendringen / [Enrégistrement:] 11 Avril 1812 f 13 Ro C. 7 & 8 D: 2 fr: 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium
verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Baakman:
14-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 30 / [date des actes:]
14 mai 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille pour faire partage et separation de biens /
[Noms et prenoms des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, et Jean Henri Enfants
mineurs de Hermanus Baakman / [leur domicile:] Oer en Pol caton (!) de Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812 fo 18 R o C e 7 d: 1 fr. 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium verkeert
in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beekman:
20-12-1819: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 20-12-1819 No 32 / Heden den twintigsten
der maand December een duizend acht honderd en negentien, des nade middags om Zess uren,
zijn voor ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Derksen oud twe en Zestig jaren, van beroep Dakdekker – en Bernardus Beekman oud negen en twintig jaren, van beroep Schoemaker
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negentienden
der maand December des jaars achttien honderd en negentien, des nademiddaags ten vijf uren,
in het huis No. 188 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twe en tachtig jaren is overleden Willem van Dulmen weduwenaar van wijlen Maria van Halteren / 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 twede declarant dewijl den Eerste Declarant verklaard heeft van niet te Kunnen Schrijven /
J Melchers / B Beekmans // [cc 21-3-2002/4-6-2002 tB]
– Bernardus (Bernardus) Beekman:
31-5-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 980): [sub «1825 baptizati
sunt»] 31 Maj: / Gerardus / Joannis Brugman et Wilhelminae Westerveld F:l: Par: / Bernardus
Beekman et Joanna Westerveld Susc: // [cc 31-10-2007/31-12-2007 tB]
– Bernardus (Bernadus) Baakman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2331),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 340:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 273
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 7)
– Naam: Bernadus [Baakman]
– Geboortedatum: den 7 Octob 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 Johanna ten Bensel vertr Mei 1827. / 8 & 9 Wessel Kolenbrander
& Derk Aalders vert Mei 1826 / 11 vert Mei 1828 na[ar] No 68
[cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BEEKMAN (nr. 42-2 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 13

– Bernardus (Bernardus) Beekman:
18-7-1935: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 988]: [geb./ged.] 18/18-71935: Aleida Johanna / Parentes: Henricus Winters et Maria Aleida Beekman (Azewijn) / Patrini: Bernardus Beekman (Azewijn) et Joha Stein-Winters (Didam) / Observ.: Confirmata 10-71946 / Matrimonium contraxit cum Alberto Johanne Gerardo van Berthray in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 30 Aug. 1966. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Johannes (Bernardus Johannes) Beekman:
21-1-1885: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-1-1885 No 12 / Heden den een en twintigsten der maand Januarij achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van der Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Fredericus Beekman van beroep Akkerbouwer oud
drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Christina Gesina
Thijssen, zijne huisvrouw, zonder beroep op Woensdag den een en twintigsten der maand Januarij achttien honderd vijf en tachtig, des morgens ten zeven uren, ten huize van hem comparant, op de Milt Wijk A No. 227 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Bernardus Johannes. / Waarvan wij
deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrikus Ketelaar van beroep Arbeider oud acht en veertig jaren, en Theodorus van Raaij van beroep akkerbouwer oud
acht 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. / J.F Beekman / H Ketelaar / T van Raaij / V D Laar. // [cc 19821999 tB]
– Bernardus Johannes (Bernardus Johannes) Beekman:
22-6-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-6-1931 No 140. / Heden den twee en
twintigsten Juni negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Bernardus Johannes Beekman, oud zes en veertig
jaren, landbouwer, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zondag een en twintig Juni
dezes jaars, des voormiddags te kwart voor elf uur, te zijnen huize nummer twee te Milt, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Berendina Johanna Witjes zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Hugo
Bernardus Arnoldus / Gedaan in tegenwoordigheid van: Arnoldus Johannes Ketelaar, landbouwer oud zes en vijftig jaren, wonende te Gendringen en Hendrikus Josephus van Raaij, landbouwer, oud zes en dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de
wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Bachmans:
13-12-1696: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 13-12-1696 /
Baptizatus est Joe~s Knippenborgh / filius Bernardi Knippenborgh et Gisbertae Schoenmakers.
/ Susceptor Henricus Knippenborgh loco Jacobi Wemmers et Catharina Bachmans. // [cc
1982-1999 tB]
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– Catharina (Catharina) Beekman:
9-4-1759: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij weergegeven]: Catharina
Beekman / woonplaats: Vianen / overleden op 9-4-1759 // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Beekman:
6-5-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 174): 6. Maji [1813.] / Baptizata est Willemina / filia legitima Henrici Mulderman, et Catharinae Beekman Conj: / Suscepêre Jan Bernt
Beekman, et Willemina Mulderman. // [cc 23-3-2007/10-9-2008 tB]
– Catharina (Catharina) Beukman:
26-9-1817: 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. 473): 26. 7bris [1817.] / Baptizatus est Gerardus / filius legitimus Henrici Van de Pavert, et Joannae Hijderman Conj: / Susc: Bernardus De Wit, et Catharina Beukman. // [cc 29-8-2007/12-5-2008 tB]
– Catharina (Catharina) Beekman:
26-4-1818: 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. 511): 26. Apr: [1818.] / Baptizata est Elisabetha / filia leg:
Christiani Hafkenscheid, et Dorotheae Mulderman Conj: / Susc: Lambertus Kroets, et Catharina Beekman. // [cc 30-8-2007/25-4-2008 tB]
– Catharina (Catharina) Beekman:
11-8-1818: 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. 532): 11. Aug: [1818.] / Baptizata est Joanna / filia leg: Henrici
Mulderman, et Catharinae Beekman Conj: / Suscepêre Bernt Westervelt, et Jo~a Beekman. //
[cc 30-8-2007/13-4-2008 tB]
– Catharina (Catharina) Beekman:
1-1-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 561): 1. Jan: [1819] / Baptizatus est Christianus / f: leg: Jo~is
Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Jan Brugman, et Catharina Beekman.
// [cc 31-8-2007/5-4-2008 tB]
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– Catharina (Catharina) Beekman:
26-1-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 880): [sub «Anno Domini
1824 baptizati sunt»] 26 Jan: / Fredericus / F:l: Wilhelmi Bruns et Elisabethae van Huet Par: /
Gerardus Bruns, et Catharina Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/20-1-2008 tB]
– Catharina (Catharina) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1608),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 249:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 196
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 2)
– Naam: Catharina Beekman
– Geboortedatum: den 15 Mei 1784
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Gerhardus Kortenant Mei 1826 vertr naar Zeddam / 7 A Kuipers
vertr naar Sub No 240 Mei 1827 / 9 Zwarts, Theodorus vert Mei 1829 naar Anholt
[cc 10-6-2004/3-9-2004 tB]
– Catharina (Catharina) Beekman:
3-9-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-9-1838 No. 87. / Heden den derden der
maand September een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Wenink, Landbouwer
oud Zeventig jaren, en Berend Vriezen, landbouwer oud vyf en Zeventig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den tweeden der maand
September een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten vier uren, in het huis No.
197 in Varsselder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een en Zeventig Jaren is overleden Hendrik Mulderman, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, eheman van Catharina Beekman, Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, Zoon van wylen
de ehelieden Jacobus Mulderman en Elisabeth van de Pavert. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. /
met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht
zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Beekman:
1-10-1839: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): / Lyst
der Strafzaken voorgekomen by het Kantongeregt te Terborg, regt doende in zake van Policie
over den Jare 1839 // [No:] 12 // [Naam en Voornaam der beklaagde:] Beekman (Catharina)
weduwe Hendrik Mulderman // [Woonplaats:] idem [= Gendringen] // [Aart der overtreeding:]
idem idem [sc.: Overtreding van het Reglement op de beweiding der Yssels] op den 10e Juny
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1839 // [Aart van het Vonnis:] den 1 e October 1839 veroordeeld tot boete van f [2>] 10 (Zegge
Tien Gulden) en de kosten ad f 1.16 // [cc 17-2-1999/21-11-2001 tB]
– Christianus (Christianus) Beekman:
1-1-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 561): 1. Jan: [1819] / Baptizatus est Christianus / f: leg:
Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Jan Brugman, et Catharina
Beekman. // [cc 31-8-2007/5-4-2008 tB]
– Christianus (Christiaan) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1389),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 10)
– Naam: Christiaan [Beekman]
– Geboortedatum: den 1 January 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Christina (Christina) Beekman:
19-1-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1833 No 6. / Heden den Negentienden der maand Januarij een duizend acht honderd drie en dertig, des Voormiddags om negen
uren zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Derksen, Kleermaker oud twee en dertig jaren, en Johannes Kraanen, dagloner oud twee en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op vrydag den achttienden der maand Januarij een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten Elf uren,
in het huis No. 316 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is overleden Hermanus Giesen, dagloner geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
weduwenaar van wijlen Hendrina Reunink, en Zoon van wijlen de Ehelieden Gerrit Giesen en
Christina Beekman. / 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
verklarende den laatstgenoemden Comparant daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– D...: nog geen gegevens.
– Elisabeth (Elijsabeth) Beekman:
19-3-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 19 martii / Baptizatus est
Joannes / parentes henricus gerlinghs et Theodora beijers / patrini Evert beijer et Elijsabeth
beekman // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elijsabeth) Beekmans:
15-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 15 Junii / Baptizata est
Joanna / parentes wilhelmus Heuvel et Bernardina Janssen / patrini Henricus uhm et maria Beijers assistens Elijsabeth Beekmans. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Lisebet) Beeckmans:
26-11-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 26. Nov: / Ignatius Bosenschmidt, Zoon van wijlen Nicolaas Boschenschmidt uijt Rechlinckhausen Laetst gewoondt in
Ulft. / en Lisebet Beeckmans, Dogter van [^wijlen] Gerrit Beeckman uijt Ulft. / dese zijn den
10 Dec: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Lijsbeth) Beekman:
5-11-1775: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1775. / Nov. 5 / Derk Hageman Z.v. wijl. Arend
Hageman uijt Etten onder Borg, / en Lijsbeth Beekman wedw~e van wijl Bernardus Bussingsmit uijt Ulft. / versonden na Borg // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabet) Beekman:
11-4-1799: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 14): Ao 1799 den 11 April / Coram
Derk Heister, en Derk Reijnholt Com~issarien tot de Huwelijks Zaaken van Netterden / Compareerde theodorus Mulder [^Jongman] geboortig van emmerik woonagtig op de Speelberg Zoon
van [^weijlen] Gerardus Mulder, en elisabet beekman, / en Johanna Verholt Jonge Dogter geboortig van Netterden, en woonagtig, Dogter van Koendert Verholt, en isabella Meijmans, / en
sijn op hun Versoek in ondertrouw opgenoomen / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Relateert de bode, dat de eerste Huwelijks proclamatie van voorstaande persoonen op Zondag den
14 april 1799, sonder verhindering sijn voortgang heeft gehadt. / de twede op Zondag den 21
april / de derde op Zondag den 28 april. / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Ao 1799 den
30 april is op vertoont attest van Jan Stam Roomspriester alhier te Netterden theodorus Mulder
en Johanna Verholt in de Roomsche Kerk in haar Huwelijk bevestigt bij publike Godsdienst / in
fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Netterden den 6 Maij 1799 // [cc 1982-1999 tB]
– Engelberta (Engelina) Baakman:
8-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 5 / [date des actes:] 8
Avril 1812. / [nature des actes:] Conseil de famille, contenant nomination d’un Subrogé tuteur /
[Nom et prenom des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, Jean Henri, enfants mineurs de Hermanus Baakman et Hendrina Aalders / Gerrit Jean van Hal tuteur Subrogé / [leur
domicile:] Oer en Pol, commune d’Ulft, canton Gendringen / Oer, Canton Gendringen / [Enré-
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gistrement:] 11 Avril 1812 f 13 Ro C. 7 & 8 D: 2 fr: 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium
verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Engelberta (Engelina) Baakman:
14-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 30 / [date des actes:]
14 mai 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille pour faire partage et separation de biens /
[Noms et prenoms des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, et Jean Henri Enfants
mineurs de Hermanus Baakman / [leur domicile:] Oer en Pol caton (!) de Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812 fo 18 R o C e 7 d: 1 fr. 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium verkeert
in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Engelberta (Engelina) Baakman:
11-9-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 337): 11. Sept: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Jacobus / filius
legitimus Jo~is Petri Marnet, et Christinae Slutter Conj: / Suscepêre Jacobus Marnet, et Engelina Baakman. // [cc 30-5-2007/27-7-2008 tB]
– Engelberta Berendina (Engelina Berendina) Beekman:
29-4-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1848 No 7 / Heden den negen en
twintigsten der maand April 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, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk
aan te gaan: Hendrik Beusink, Smid, oud negen en twintig jaren, geboren en woonachtig in de
Gemeente Wehl, meerderjarige Zoon van Jan Beusink, Smid, woonachtig in de Gemeente Wehl,
en van wylen diens ehevrouw Hendrika Sarbelink, ter eenre; en Engelina Berendina Beekman,
zonder beroep oud twee en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, minderjarige dochter van wijlen Gradus Beekman, en van diens nagelatene weduwe Joanna Borggreven,
zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, ter andere Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan
ons overlegd (!): / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag den Zestienden en op zondag den drie en twintigsten April achttien honderd acht en veertig, binnen deze
Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een Certificaat afgegeven door den
Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Wehl, ten blyke, dat
de afkondigingen van dit huwelyk, mede aldaar, en onverhinderd zijn ergaan. / 3. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 4. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 5.
Het geboorteattest der Bruid. / 6. Het doodattest van de moeder des Bruidegoms, en / 7. Het
doodattest van den vader der Bruid. / De vader van den Bruidegom, en de moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven tot dit huwelyk. / 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 getrouweiijk (!) 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
Hendrik Beusink, en Engelina Berendina Beekman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit
alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BEEKMAN (nr. 42-2 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 19

gebragt, te weten: Coenraad Westerveld, Commis by ’s Rijks belastingen oud twee en dertig jaren, Paulits Enserinck, Zonder beroep, oud vier en twintig jaren, Wander Rosier, Timmerman,
oud Zes en twintig jaren, en Bernard Schmalhorst, Timmerman, oud een en dertig jaren, allen in
deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, den vader des Bruidegoms, de moeder der Bruid,
en de getuigen. / H Beusink / E B Beekman / J: Beusink / J: Borggreeven / C: Westerveld / P
Enserinck / W Rosier / B Schmalhorst / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Engelberta Hendrica (Engelina Hendrina) Beekman:
30-5-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 979): [sub «1825 baptizati
sunt»] 30 Maj: / Engelina Hendrina / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borggreven Par[:] /
Winandus Pierik et Joanna Beekman Susc[:] // [cc 31-10-2007/31-12-2007 tB]
– Engelbertus (Engelbertus) Beekman:
6-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 873): [sub «1823 baptizati
sunt»] 6. Decem: / Gerardus / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borgreven (!) Par: / Antonius
Beekman et Getrudis Borgreven (!) Susc: // [vervolg:] et Engelbertus / F:l: Par: ut Supra / Gerardus Borggreven et Theodora Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/19-9-2008 tB]
– Engelina: zie sub Engelberta
– Everdina (Everdina) Beekmans:
20-3-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774 / Maart. 20. / Manes Wassink, Z:v. Jacob
Wassink onder Dötichem. / en Everdina Beekmans. d.v. Hermannus Beekman uijt Gendringen
/ getrouwt. alhier 10 April. // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Beekmans:
12-8-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792. / Aug 12. / Gerrit Meier Z.v wijl: Gerrit
Meier van onder Zeddam, nu onder Gendringen. / en Everdina Beekmans. wedwe [<d.v.]
[^wijl:] Manes [#Beekman] [^Wassing] onder Gendringen. / getrouwt Sept 2. // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Beekman:
8-12-1817: 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. 488): 8. Dec: [1817.] / Baptizatus est Henricus / filius legitimus Gerardi Van Nooij, et Gerardae Wolters Conj: / Susceperunt Jo~es Wolters, et Everdina
Beekman. // [cc 29-8-2007/8-5-2008 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BEEKMAN (nr. 42-2 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 20

– Everdina (Everdiene) Beekmans:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1597),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 247:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 194
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 2)
– Naam: Everdiene Beekmans
– Geboortedatum: den 3 Febr 1754
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 10-6-2004/3-9-2004 tB]
– Everdina (Everdina) Beekman:
16-5-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-5-1839 No. 57. / Heden den Zestienden der maand Mei een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk
van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Weenink van beroep landbouwer oud een en Veertig jaren, en
Aalbert Giesen van beroep dagloner oud Vyfen Veertig jaren, beide te Varsselder in deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand Mei des
jaars achtien honderd negen en dertig des morgens ten Vyf uren, in het huis No. 194 te Varsselder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Veertig Jaren is overleden Aleida
Meijer, Zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, dochter van Gerrit Meijer,
dagloner in deze Gemeente woonachtig en van wijlen diens ehevrouw Everdina Beekman /
Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zynde verklaard
niet te Kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende / J Weenink / v.Woelderen // [cc 1511-2002/28-4-2006 tB]
– Everhardus (Evert) Beekman:
31-8-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783 / [sc.: Aug.] 31 / Evert Beekman Z:v. Jan
Beekman uijt Ulft / en Henrica Peelen, d.v. wijl. Evert Peelen uijt Duiven in het Cleevse. / [verzonden] na Duiven // [cc 1982-1999 tB]
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Gertruijt) Bekman:
24-4-1796: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1796 / Den 24 dito [= April] is gertruijt Bekman overleden // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Gerrietien) Beekmans:
3-1-1763: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1763 / den 3 ijannuw= is gerrietien
beekmans ov[er] leed[en] / [idem:] 1763 den 3 ijannw is gerrietien beekmans over leeden //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beeckman:
14-5-1747: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1747. / den 14. Meij. / Jan Beeckman zoon
van [^wijlen] Gerrit Beeckman uijt Ulft. / en Margarita Reinholt, Dogter van wijlen Derck
Reinholt uijt Aanholt. / dese zijn den 4. Junij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Beekman:
22-12-1747: Garrit Beekman, smit, geb. 22-12-1747 (woonplaats: Ulft): vermeld in AHA-document 8110906a nr. 295 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Beekman:
26-12-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 26 10bris / Baptizatus est
gerardus / Parentes Joannes Beekman et margaritha Reijnholt / Patrini Stephanus Erentsvelt
hermanus Beekman et wilhelmina Reijnholt // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beckman:
30-6-1748: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / den 30 Junij. / Hermannus Beckman, zoon van Gerrit Beckman uijt Ulft. / en Aaltjen Maatmans Dogter van Fredrick Maatmans uijt Zilwolde. / dese met attest versonden na Zilwolde den 24 Julij 1748. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beeckman:
26-11-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 26. Nov: / Ignatius Bosenschmidt, Zoon van wijlen Nicolaas Boschenschmidt uijt Rechlinckhausen Laetst gewoondt in
Ulft. / en Lisebet Beeckmans, Dogter van [^wijlen] Gerrit Beeckman uijt Ulft. / dese zijn den
10 Dec: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beeckman:
30-7-1769: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1769. / den 30. Julij / Wessel Beeckman,
Zoon van Gerrit Beeckman uijt Halderen Laetst gewoont te Velthunten onder Gendringen / en
Johanna Catharina Eerinckvelt, Dogter van Jan Eerinckvelt uijt Velthunten onder Gendringen. /
deese den 20. Aug: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beekman:
1-9-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / afgek: Sept 1. / Gerrit Beekman, Z.v. Jan
Beekman / en Hendrina Banninks. d.v. wijl. Arnoldus Bannink, / beide onder Gendringen. /
getr: Sept. 15. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Beekman:
19-9-1779: Gradus Beekman, smit, geb. 19-9-1779 (woonplaats: Ulft): vermeld in AHA-document 8110906a nr. 294 // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gart) Beekman:
27-7-1781: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1781 / Den 27 [sc.: July] is Gart
Beekman overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beekman:
5-12-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 114 / [date des actes:]
5 Decembre 1812 / [Nature des actes:] Declaration de la mort de Gerrit Beekman & de Geertrui Beijers / [Noms et prenoms des parties:] Jean Ressenaar / [leur domicile:] Arnhem / [enrégistrement:] 5 Decembre 1812 fo 42 Vo C e 5 D: 1 fr 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium
verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Gerhardus (Gerret) Beekman (2x):
5-12-1812: Vredegerecht Gendringen (RA Arnhem, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk
Archief 1811-1838, inv.nr. 1657 No 114 [twee kolommen: links in het Nederlands, rechts in het
Frans]: / [linkerkolom:] Op Heden den Vyfden December des Jaars agttien Honderd en Twaalf,
is voor ons Jacob Johan Haesebroeck, Vrederegter des Cantons Gendringen, arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven Yssel [^verscheenen], Jan Ressenaar [^woonende te Arnhem] denwelken aan ons ter kennis bragt dat hy voorneemens was een Huwelyk aan te gaan met
Maria Beekman wede van Christiaan Mulder woonagtig te Arnhem, dat hem hiertoe ontbrak het
doodattest van de Grootouders van zyne aanstaande Egtgenoote, met naam Gerret Beekman en
Geertuy (!) Beyers. / Dewelken in Gendringen Zouden Zyn overleden, en waarvan geen aanteekening is gehouden, uit hoofd[e] er destyds geen doodregister wierdt gehouden. / Waarom hy
ons verzogt het getuigenis van de door hem mede gebragte getuigen aan te neemen welken van
dit overlyden kennis draagen. / Waarop dadelyk Zyn gecompareerd. / 1: Jan van Elsen oud vyf
en Tagtig Jaaren, schoenmaaker / 2. Wessel Plettenburg oud vier en Tagtig Jaaren Timmerman.
/ 3: Osewald Jan Scholten oud Zeven en Zeventig Jaaren Landbouwer / 4: Gerret Beekman,
oud vier & Zestig Jaaren, Smits Baas, woonend[e] te Ulft in dit Canton, en de drie eerst genoemden in ’t dorp Gendringen. / Welke verklaard hebben dat Gerret Beekman en Geertruy
Beyers voor onheuglyke Jaaren alhier Zyn overleden en begraaven welke verklaaring de Comparanten met Eede hebben bevestigd. / Waarvan wy het tegenswoordig proces-verbaal hebben
opgemaakt ’t welk de Comparanten met ons hebben getekend, uitgezonderd Wessel Plettenburg
die verklaard heeft niet te Kunnen schryven. / J: J: Haesebroeck / Jan van Elsen / o ij Scholten /
G Beekman / Jan Ressenaar // [rechterkolom:] Ce Jourd’hui le Cinq Decembre mille huit Cent
et douze, est Comparu par devant nous Jacque Jean Haesebroeck Juge de Paix du Canton de
Gendringen Arrondissement de l’Isle Supérieur, Jean Ressenaar demeurant a Arnhem, qui á
porté á notre connaissance, qu’il voudroit Contracter Mariage avec Maria Beekman veuve de
Christiaan Mulder, demeurant a Arnhem, qu’il lui manquoit l’attestation du déces du Grand
Pere et Mere de sa future. nommé Gerret Beekman et Geertruy Beyers. / Lesquelles Scroient
decedé á Gendringen, et duquelle decé on n’a pas tenu en notice, á Cause qu’on ne tenoit pas
des Registre[s?] dans ce tems. (!) / Pourquoi il requiroit de nous d’entendre les témoins qu’il á
porté avec lui, et qu’ils ont Connoissance de ce Décé. / Et Sont Comparu Immédiatement / 1e.
Jean van Elsen Cordonnier agée quatre vingt Cinq an / 2e Wessel Plettenburg agée quatre vingt
quatre an. / 3e Osewald Jan Scholten agée Soixante dix sept an Cultivateur / 4e Gerret Beekman forgeron, agée Soixante quatre an, demeurant á Ulft dans ce Canton, et les trois premiers
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nommées dans Gendringen / Qu’ils ont declare que Gerret Beekman et Geertruy Beyers Sont
décèdé et enterri ici depuis un tems (!) Immemorial, qu’elle (!) declaration est [factio?] par les
Comparans Sous Sermens Solemnel. / De quoi nous avons dressé le présent proces-verbal ce
qui les Comparans ont signé avec nous, excepté Wessel Plettenburg qui á Declaré de ne savoir
écrire // Enregistré à Terborg le [Huit?] Decembre mil Huit Cent douse fo. 42 Vo 7 [twee onleesbare tekens] [de...] un franc et Vingt six Centime [slecht leesbaar: defaborature?] / Boutonnet // [cc 17-4-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhard) Beekman:
15-11-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 15-11-1815 No 196 / In het jaar achtien
honderd vijftien den Vyftienden November zijn voor ons Burgemeester van Zutphen Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat gecompareerd Jonas Vrymoed en Johannes Siebers geburen welke
ons hebben verklaard dat op den veertienden November dezes jaars des morgens ten Acht uren
in het huis No. 1298 is overleden Gerhard Beekman oud acht weeken Zoon van Jan Willem
Beekman en van Maria Klein Burink / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben
dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (2x) (Gerardus/Gerrit) Beekman:
2-7-1818: 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. 528): 2. Julii [1818.] / Baptizatus est Henricus / f: l: Gerardi
Beekman, et Jo~ae Borggreve Conj: / Susc: Gerrit Beekman, et Jo~a Berendsen. // [cc 30-82007/18-4-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Beekman:
31-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 693): [1821.] / 31. Julii /
Baptizatus est Henricus / f: leg: Gerardi Beekman, et Joannae Borggreve Conj: / Susc: Jo~es
Beekman, et Willemina Borggreve. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Beekman:
4-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 735): [1822.] / 4. Jan: /
Baptizata est Hendrina / f: leg: Lamberti Volbrink, et Arnoldae Beekman Conj: / Susc: Gerardus Beekman, et Christina Volbrink. // [cc 25-10-2007/24-2-2008 tB]
– Gerhardus (2x) (Gerardus/Gerardus) Beekman:
6-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 873): [sub «1823 baptizati
sunt»] 6. Decem: / Gerardus / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borgreven (!) Par: / Antonius
Beekman et Getrudis Borgreven (!) Susc: // [vervolg:] et Engelbertus / F:l: Par: ut Supra / Gerardus Borggreven et Theodora Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/19-9-2008 tB]
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– Gerhardus (Gerardus) Beekman:
30-5-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 979): [sub «1825 baptizati
sunt»] 30 Maj: / Engelina Hendrina / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borggreven Par[:] / Winandus Pierik et Joanna Beekman Susc[:] // [cc 31-10-2007/31-12-2007 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3600),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Beekman
– Geboortedatum: den 26 Decemb 1747
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Smit
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828.
[cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Gerhardus (Gradus) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3604),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 5)
– Naam: Gradus Beekman
– Geboortedatum: den 18 Sept 1779
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828.
[cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Gerhardus (2x) (Gerrit/Gradus) Beekman:
21-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1831 No 11. / Heden den Een en
twintigsten der maand January één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf
uren, zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrikus
Wilbrink Olyslager oud Veertig jaren, en Theodorus Hilders, Smit oud [^Een] [sc.: en] Twintig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den
Eenentwintigsten der maand January een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten
Een uren, in het huis No. 417 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie Jaren is
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overleden Gerrit Beekman Zonder beroep Geboren en Woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van de Ehelieden Gradus Beekman en Johanna Borggreef. Landbouwers in deze gemeente woonachtig. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Beekman:
22-1-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-1-1831 No 7 / Heden den Twee en
twintigsten der maand January één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten
tien uren, is voor ons Johan Richard Boeveldt Fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gradus Beekman, Smit oud Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna
Borggreve, Zyne huisvrouw oud Zes en Dertig jaren, op Vrydag den Een en twintigsten der
maand January een duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten negen uren, ten
huize van hem Comparant in Ulft binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerrit / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan Lot, verwer oud Veertig jaren, en Hendrik Rosier
timmerman oud twee en Veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die
daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Beekman:
29-1-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-1-1831 No 8 / Heden den Negenentwintigsten 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 Derk Jan Knuvers, Winkelier oud negenendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde,
dat Hendrika de Wiel Zijne huisvrouw oud Vierendertig jaren, op Donderdedag (!) den Zevenentwintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten Elf
uren, ten huize van hem Comparant in Etten binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van
het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gradus Beekman Smit oud vyftig jaren, en Lodewijk Ehrhard Veldwachter 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. met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Beekman:
29-4-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1848 No 7 / Heden den negen en
twintigsten der maand April 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, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk
aan te gaan: Hendrik Beusink, Smid, oud negen en twintig jaren, geboren en woonachtig in de
Gemeente Wehl, meerderjarige Zoon van Jan Beusink, Smid, woonachtig in de Gemeente Wehl,
en van wylen diens ehevrouw Hendrika Sarbelink, ter eenre; en Engelina Berendina Beekman,
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zonder beroep oud twee en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, minderjarige dochter van wijlen Gradus Beekman, en van diens nagelatene weduwe Joanna Borggreven,
zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, ter andere Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan
ons overlegd (!): / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag den Zestienden en op zondag den drie en twintigsten April achttien honderd acht en veertig, binnen deze
Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een Certificaat afgegeven door den
Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Wehl, ten blyke, dat
de afkondigingen van dit huwelyk, mede aldaar, en onverhinderd zijn ergaan. / 3. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 4. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 5.
Het geboorteattest der Bruid. / 6. Het doodattest van de moeder des Bruidegoms, en / 7. Het
doodattest van den vader der Bruid. / De vader van den Bruidegom, en de moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven tot dit huwelyk. / 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 getrouweiijk (!) 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
Hendrik Beusink, en Engelina Berendina Beekman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles
is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Coenraad Westerveld, Commis by ’s Rijks belastingen oud twee en dertig jaren,
Paulits Enserinck, Zonder beroep, oud vier en twintig jaren, Wander Rosier, Timmerman, oud
Zes en twintig jaren, en Bernard Schmalhorst, Timmerman, oud een en dertig jaren, allen in
deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, den vader des Bruidegoms, de moeder der Bruid, en
de getuigen. / H Beusink / E B Beekman / J: Beusink / J: Borggreeven / C: Westerveld / P Enserinck / W Rosier / B Schmalhorst / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gosina) Beekman:
4-6-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 677): [1821.] / 4. Junii /
Baptizata est Gosina / f: leg: Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc:
Gert Jan Aalders, et Dorothea Veltkamp. // [cc 14-9-2007/5-3-2008 tB]
– Gosina: zie sub Gesina
– Hein (enz.): zie sub Hendricus (enz.)
– Hendrica (Hendersken) Bekman:
25-12-1770: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1770 / den 25 desember is hendersken bekman overleden // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Baakman:
8-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 5 / [date des actes:] 8
Avril 1812. / [nature des actes:] Conseil de famille, contenant nomination d’un Subrogé tuteur /
[Nom et prenom des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, Jean Henri, enfants mineurs de Hermanus Baakman et Hendrina Aalders / Gerrit Jean van Hal tuteur Subrogé / [leur
domicile:] Oer en Pol, commune d’Ulft, canton Gendringen / Oer, Canton Gendringen / [Enrégistrement:] 11 Avril 1812 f 13 Ro C. 7 & 8 D: 2 fr: 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium
verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Baakman:
14-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 30 / [date des actes:]
14 mai 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille pour faire partage et separation de biens /
[Noms et prenoms des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, et Jean Henri Enfants
mineurs de Hermanus Baakman / [leur domicile:] Oer en Pol caton (!) de Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812 fo 18 R o C e 7 d: 1 fr. 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium verkeert
in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Baakman:
2-6-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 96): [den] 2. Junii [1812] / Baptizata est Hendrica / filia legitima Hermani Baakman, et Elisabethae Smits Conj: / Suscepêre Henricus Hilders, et Aleijda Messing. // [cc 23-3-2007/1-10-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Beekman:
26-6-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 181): 26. Junii [1813.] / Baptizata est Hendrina / filia legitima Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Jo~es Veltkamp, et Joanna [#Velt] Beekman. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
– Hendrica (Rikske) Beekman:
8-4-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 8-4-1819 No. 74 / Op heden den achtste April
agttien honderd en negentien des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Derk Gaymans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Sander van Ginkel oud vyf en vyftig Jaren, Commissaris der Veerschepen / en Reinier Meeuwsen oud Zeven en veertig Jaren, Kastelein wonende beide aan de Kraan / welke ons
hebben verklaard, dat Rikske Beekman huisvrouw van eerste comparant, den Zevende dezer,
des avonds om Zeven uren ten huise van eerste comparant in den ouderdom van vyf en vyftig
Jaren en drie maanden is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens Ons is getekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendriena) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1387),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendriena [Beekman]
– Geboortedatum: den 25 Juny 1813
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Hendrica (Hendrika) Baakman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2327),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 340:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 273
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 3)
– Naam: Hendrika [Baakman]
– Geboortedatum: den 9 July 1812
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 Johanna ten Bensel vertr Mei 1827. / 8 & 9 Wessel Kolenbrander
& Derk Aalders vert Mei 1826 / 11 vert Mei 1828 na[ar] No 68
[cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Hendrica (Hendriena) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3608),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 9)
– Naam: Hendriena [Beekman]
– Geboortedatum: den 30 Mei 1825
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828.
[cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Beekman:
13-4-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-4-1830 No 35 / Heden den dertienden
der maand April een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de
marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus Ketelaar, dagloner
oud Vyf en Dertig jaren, en Gradus Lovink, dagloner oud Vyf en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den Negenden der maand
April een duizend acht honderd dertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 536 in Ysselhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Arend Meulenbeek, Klompemaker, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
weduwenaar van wylen Gerritje Janssen, en Zoon van wylen de Ehelieden Jan Hendrik Meulenbeek en Hendrina Beekman / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den tweeden Comparant verklarende den eerstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet te
Kunnen Schrijven. / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Beckman:
27-12-1744: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1744. / den dito [= 27 x~brs] /
Jan. / De Vader Willem Jansen, De Moeder Judith Herings. / getuijge Hendrick Beckman.
[<Beckmans] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bekman:
7-4-1770: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1770 / den 7 april is Hendrik bekman
overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Baakman:
13-4-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 / April 13. / Jan Baakman Z.v. wijl: Hendrik Baakman uyt Wehl. / en Derkjen Koks d.v. wijl: Hermanus Kok. onder Gendringen. /
[verzonden] na Wehl. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Beekman:
2-7-1818: 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. 528): 2. Julii [1818.] / Baptizatus est Henricus / f: l: Gerardi
Beekman, et Jo~ae Borggreve Conj: / Susc: Gerrit Beekman, et Jo~a Berendsen. // [cc 30-82007/18-4-2008 tB]
– Hendricus (Henricus) Beekman:
31-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 693): [1821.] / 31. Julii /
Baptizatus est Henricus / f: leg: Gerardi Beekman, et Joannae Borggreve Conj: / Susc: Jo~es
Beekman, et Willemina Borggreve. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
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– Hendricus (Hendrikus) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3607),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendrikus [Beekman]
– Geboortedatum: den 31 July 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828.
[cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 67:
Eene in Meggelen van twee zijden, aan eenen publieken weg en overigens tusschen het eigendom van J.H. Klomp, en de Hofstede van Hendrik Beekman gelegene Hofstede, waarop de gebouwen aan den pachter Zw. Markus toebehooren, «de Hofstede van Willem Jansen» genaamd,
bekend bij het kadaster sectie E.
No. 370 voor 1 roed. 17 ell.
en 371 [voor] 8 [roed.] 30 [ell.]
te zamen voor 9 roed. 47 ell.
[Kooper:] Jan Willem Marcus daghuurder te Meggelen
[cc 27-2-2007/24-6-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 68:
Eene in Meggelen tegen over de kerk, naast de Hofstede van Willem Jansen gelegene, en van
drie zijden door eenen publieken weg omgevene Hofstede, waarop de gebouwen aan den pachter Grades Daniels toebehooren, «de Hofstede van Hendrik Beekman» genaamd, bekend bij
het kadaster sectie E. no. 372 voor 1 roed 62 ell.
en 373 [voor] 5 [roed] 90 [ell.]
dus te zamen voor 7 roed. 52 ell
[Kooper:] Gradus Daniels daghuurder te Meggelen.
[cc 27-2-2007/24-6-2007 tB]
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– Hendricus (Hendrikus) Beekman:
22-4-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 22-4-1873 No 18. / Heden den twee en twintigsten April des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel
Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo,
verschenen Peter Schuijling, vader van na te melden overledene, oud acht en dertig jaren, van
beroep arbeider, wonende in deze gemeente en Hendrikus Beekman, oud zeven en dertig jaren,
van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den twee
en twintigsten April dezes jaars des voormiddags ten half twee ure, in deze Gemeente is overleden Hendrik Schuijling, oud twee maanden Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, Zoon van Peter Schuijling, arbeider, en van Theodora Brussen, zonder beroep, beide
wonende in deze gemeente, – / van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door
ons benevens door de comparanten. / P schuiling / H Beekman / C M Brantsen // [cc 16-22001/18-6-2001 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Beekman:
15-5-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 15-5-1873 No 22. / Heden den vijftienden
Mei des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie
Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen Hendrikus Beekman, oud Zeven en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in
deze gemeente en Harmen Bruil oud Zes en zeventig jaren, van beroep timmerman, wonende in
deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den veertienden Mei dezes jaars des voormiddags ten acht ure, in deze Gemeente is overleden Bernardus Gudden, oud vijfenvijftig jaren,
van beroep landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, Zoon van Willem Gudden en
van Berendina Sonders, beide overleden en Echtgenoot van Fenneken Dorsthorst, – / van welke
verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten / H
Beekman / H: Bruil / C M Brantsen // [cc 16-2-2001/11-7-2001 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Beekman:
20-5-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 20-5-1873 No 24. / Heden den twintigsten
Mei des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie
Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen Peter Schuijling, vader van na te melden overledene, oud achtendertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente en Hendrikus Beekman, oud zeven en dertig jaren,
van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den negentienden Mei dezes jaars des namiddags ten Zes ure, in deze Gemeente is overleden Jan Schuijling, oud twee jaar, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Peter
Schuijling, arbeider, en van Theodora Brussen, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente, / van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten. – / P schuiling / H. Beekman / C M Brantsen // [cc 16-2-2001/12-7-2001 tB]
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– Hendricus (Hendrikus) Beekman:
27-12-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 27-12-1873 No 40 (de laatste, geheel met de
hand geschreven, akte van deze jaargang) / Heden den zeven en twintigsten December des jaars
een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen Harmen
Bruil, oud zes en zeventig jaren, van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en Hendrikus Beekman, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze gemeente, / welke
ons hebben verklaard dat op den Zeven en twintigsten December dezes jaars des voormiddags
ten vier ure, in deze Gemeente is overleden William Marius Eliza van der Hardt Aberson, oud
negen maanden, zonder beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, Zoon van Fredrik Ernst
Carel van der Hardt Aberson, landbouwer en van Margaretha Maria Versteegh, zonder beroep,
beide wonende in deze gemeente, – / van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt,
die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden
door ons benevens door de Comparanten. – / H: Bruil / H Beekman / C M Brantsen // Dit Register, inhoudende veertig acten van Overlijden, gesloten door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Angerlo den een en dertigsten December achttien honderd drie en zeventig. / C
M Brantsen // [cc 16-2-2001/23-7-2001 tB]
– Hendricus (Hendricus) Beekman:
30-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-1-1879 No. 11. / Heden den dertigsten
der maand Januarij achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hendricus Beekman van beroep landbouwer, oud een en
dertig jaren, en Jannes Schepers, van beroep akkerbouwer oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den dertigsten der
maand Januarij achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk
A N o. 243 in Veldhunten binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van tien jaren en
acht maanden Gerhardus Maria Sluiter, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van de echtelieden Hendrikus Sluiter en Catharina Spiegelhoff, landbouwers,
wonende binnen deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / H Beekman / J Schepers / VDLaar. // [cc 30-11-2000/23-62002 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Beekman:
17-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-6-1879 No. 69. / Heden den Zeventienden der maand Juny achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrikus Theodorus Nieuwenhuis van beroep Landbouwer oud negen en Vyftig jaren, en Hendrikus Beekman van beroep Landbouwer oud acht
en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Maandag den Zestienden der maand Juny achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten
tien uren, in het huis Wijk A No. 265 in Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den
ouderdom van Zes en twintig Jaren en twee maanden Johanna Catharina de Wit, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Willem de Wit, Landbouwer,
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wonende in deze gemeente, en van Geertruida Kolks, Zonder beroep overleden te Gendringen. /
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten.
/ H.Th. Nieuwenhuis / H. Beekman / VDLaar. // [cc 5-4-2001/21-7-2002 tB]
– Hendricus (Hendricus) Beekman:
6-5-1889: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 6-5-1889 No. 11 / Heden den Zesden der
maand Mei achttien honderd negen en tachtig, zijn voor Ons George Joachim Kolfschoten,
Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het Huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den een en twintigsten en op
zondag den acht en twintigsten April achttien honderd negen en tachtig, / Hendricus Beekman,
oud een en veertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige
zoon van Albert Beekman en Gertruda Spiegelhoff, echtelieden, landbouwers, overleden te
Gendringen / en Louisa Adelheid Lueb, oud zeven en dertig Jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Dornick, gemeente Vrasselt in Pruissen, meerderjarige dochter van de echtelieden
Heinrich Lueb, landbouwer, wonende te Dornick en Maria Offenberg zonder beroep, overleden
te Dornick meermeld. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: 1o. een certificaat afgegeven door den Burgemeester der gemeente Vrasselt in Pruissen ten blyke dat de afkondigingen
van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting zijn afgeloopen / 2o het geboorte attest van den
bruidegom. / 3o het geboorte attest der bruid. / Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door
ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde: dat zij elkander aannemen tot
echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan
den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hendricus Beekman en Louise Adelheid Lueb door
het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebracht, te weten: Johann Engelbert Sluijter, zonder beroep,
oud een en veertig Jaren, Zwager des bruidegoms, Bernardus Johannes Knaven, logementhouder, oud drie en vyftig Jaren, Hubert Johann Hanrath, Kleermaker, oud een en veertig Jaren, en
Hendrikus Beijer, koster, oud veertig Jaren, allen wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk
wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid en de
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Beekman:
17-6-1910: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 17-6-1910 No 18 / Op heden, den zeventienden Juni negentien honderd-tien, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Hermanus te
Pas, fabriekarbeider, oud vijfentwintig jaren, geboren en wonende in deze gemeente; meerderjarige zoon van de echtelieden Harmanus te Pas, arbeider, oud negenenzeventig jaren en Aleida
Antonetta Aalders zonder beroep, oud drieenvijftig jaren, beiden wonende in deze gemeente,
die alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter eenre / En
Maria Jansen, zonder beroep, oud drieentwintig jaren geboren en wonende in deze gemeente,
doch voor minder dan zes maanden te Wisch woonachtig geweest; meerderjarige dochter van de
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echtelieden Elias Jansen, arbeider overleden in deze gemeente en Everdina Kroes, zonder beroep, oud zesenvijftig jaren, wonende in deze gemeente, die alhier tegenwoordig verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / ons overleggende de navolgende
stukken: / 1o. een geboorte-extract van den Bruidegom; / 2o. een bewijs van zijne voldoening
aan de Nationale Militie; / 3o. een geboorte-extract van de Bruid; / 4o. een overlijdens-extract
van haren vader; / 5 o. een bewijs van zonder stuiting afgelopen huwelijks-afkondigingen in de
gemeente Wisch op Zondagen den vijfden en twaalfden Juni / van welk voorgenomen Huwelijk
de afkondigingen binnen deze Gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondagen den
vijfden en twaalfden Juni dezes jaars / Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot
Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de
wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hermanus te Pas En Maria Jansen door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
de navolgende uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Johannes Bernardus Reijers, arbeider, oud drieenzeventig jaren; Willem Jonkhans, gemeentebode, oud eenenzeventig jaren;
Hendricus Beekman, zonder beroep, oud drieenzestig jaren en Hermanus Hendrikus Kraaijvanger landbouwknecht, oud negenentwintig jaren, allen wonende in deze gemeente / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid den vader van den
Bruidegom, de moeder van de Bruid en de getuigen, hebbende de moeder van den Bruidegom
als onkundig in het schrijven verklaard niet te kunnen teekenen. / [met potlood in de marge:
“Pol 78”] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Beekman:
23-9-1911: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-9-1911 No. 122 / Heden den drieentwintigsten September negentien honderd-elf, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen: Johannes Hendrikus Tiemessen oud tweenzestig jaren, van beroep arbeider en Joseph Johannes Wijnand Walkenbach oud eenenveertig jaren, van beroep winkelier
beiden wonende in deze gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den drieentwintigsten September dezes jaars, des morgens ten half drie ure, in het huis nummer honderdnegenentwintig te
Gendringen binnen deze gemeente, in den ouderdom van vierenzestig jaren is overleden: Hendricus Beekman, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente; weduwnaar van
Louise Adelheid Lueb, zonder beroep overleden in deze gemeente; zoon van de echtelieden Albert Beekman, landbouwer en Gertruida Spiegelhoff, zonder beroep, beiden overleden in deze
gemeente. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de
aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Albertus Carolus (Hein Albert Carel) Beekman:
19-6-1912: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-6-1912 No. 142 / Heden den negentienden Juni negentien honderd-twaalf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: / Aloisius Bernardus Wenseslaus Knaven oud vijfendertig jaren, van beroep logementhouder wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat Elisabeth Eiselin, zonder beroep
echtgenoot van Everard Arnold Sanders opzichter bij gemeente werken, beiden [√wonende te
Nijmegen / Renvooi goedgekeurd.] op den achtienden Juni dezes jaars, des namiddags ten half
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vier ure, ten huize van hem aangever te Gendringen nummer honderdnegenenveertig binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd
worden August Gerardus Antonius / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Everard Arnold Sanders, oud dertig jaren, van beroep opzichter bij gemeente werken en Hein Albert Carel Beekman oud tweeentwintig jaren, van beroep zonder [#beiden wonende in deze Gemeente,] [√eerstgenoemde wonende te Nijmegen en laatstgenoemde wonende
in deze gemeente. / Renvooi en doorhaling van vijf gedrukte woorden in regel twee van onder
goedgekeurd] en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / A.B.W. Knaven / E.A. Sanders / Beekman / W.S.Tervoert // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (?) (H.J.) Baakman:
6-1-1973: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1171]: [geb./ged.] 18/18-71944: Catharina Hendrina Johanna / Parentes: Wilhus Alfons Mart. Berendsen et Maria Henrica
Berend. Schenning (Azewijn) / Patrini: Hendrica van Huet (Duiven) et Johes H.J. Berendsen
(Nuenen, N.Br.) / Observ.: Confirmata 19-9-1955 / Matrimonium 6-1-1973 Slangenburg cum
H.J. Baakman // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermannus) Beeckmans:
4-5-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 4. Maij / Baptizata est Henrica / Parentes Henricus Hövell et Anna Gertruid Keuters / Patrini Hermannus Beeckmans et
Margrith Miggelbrincks assistente Evken Baers. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beekman:
11-1-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / eodem die [= 11 Jan:] /
Baptizata est margaritha Christina / parentes Joannes heselaer et Elijsabeth grevinck / patrini
hermanus Beekman et henrica grevincks / Joanna Ebbers. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beekman:
26-12-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 26 10bris / Baptizatus est
gerardus / Parentes Joannes Beekman et margaritha Reijnholt / Patrini Stephanus Erentsvelt
hermanus Beekman et wilhelmina Reijnholt // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermannus) Beckman:
30-6-1748: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / den 30 Junij. / Hermannus Beckman, zoon van Gerrit Beckman uijt Ulft. / en Aaltjen Maatmans Dogter van Fredrick Maatmans
uijt Zilwolde. / dese met attest versonden na Zilwolde den 24 Julij 1748. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Baakman:
2-8-1756: Harmanus Baakman, boerderij, geb. 2-8-1756 (woonplaats: de Pol): vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 303 // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermannus) Beekmans:
20-3-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774 / Maart. 20. / Manes Wassink, Z:v. Jacob
Wassink onder Dötichem. / en Everdina Beekmans. d.v. Hermannus Beekman uijt Gendringen
/ getrouwt. alhier 10 April. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Hermannus) Baakman:
20-3-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785 / Maart 20. / Hermannus Baakman Z.v.
Berend Baakman onder Zeddam / en Hendrina Aalders. d.v: wijl: willem Aalders onder Gendringen / getrouwt 24 April // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
8-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 5 / [date des actes:] 8
Avril 1812. / [nature des actes:] Conseil de famille, contenant nomination d’un Subrogé tuteur /
[Nom et prenom des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, Jean Henri, enfants mineurs de Hermanus Baakman et Hendrina Aalders / Gerrit Jean van Hal tuteur Subrogé / [leur
domicile:] Oer en Pol, commune d’Ulft, canton Gendringen / Oer, Canton Gendringen / [Enrégistrement:] 11 Avril 1812 f 13 Ro C. 7 & 8 D: 2 fr: 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium
verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
14-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 11 / [date des actes:]
14 Avril 1812 / [nature des actes:] Proces-verbal d’avoir preté Serment comme taxateurs /
[Noms et prenoms des Parties:] Jean Gerarde Immink / Lamert Kemperman enfants mineurs de
Hermanus Baakman / [leur domicile:] Gendringen / Ulft, canton de Gendringen / [Enrégistrement:] 17 Avril 1812 fo 14 Vo C e 5 D: 1 fr: 26 ct. // [N.B.: Het originele repertorium verkeert in
slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
14-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 30 / [date des actes:]
14 mai 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille pour faire partage et separation de biens /
[Noms et prenoms des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, et Jean Henri Enfants
mineurs de Hermanus Baakman / [leur domicile:] Oer en Pol caton (!) de Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812 fo 18 R o C e 7 d: 1 fr. 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium verkeert
in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
2-6-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 96): [den] 2. Junii [1812] / Baptizata est Hendrica / filia legitima Hermani Baakman, et Elisabethae Smits Conj: / Suscepêre Henricus Hilders, et Aleijda Messing. // [cc 23-3-2007/1-10-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
7-7-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 48 / [date des actes:] 7
Juillet 1812. / [Nature des actes:] Nomination et prestation de serment d’un expert / [Noms et
prenoms des parties:] Henri Rogge des biens immeubles des enfants de Hermanus Baakman /
[leur domicile:] Gendringen / [enrégistrement:] le 7 Juillet 1812 fo 24 Ro Ce 4 D: 1 fr 26 ct //
[N.B.: Het originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven;
cc 27-2-1999 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Baakman:
31-12-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 211): 31. December [1813.] [N.B.: dit is de
laatste inschrijving van het jaar 1813; tB] / Baptizata est. Willemina / filia legitima Hermani
Baakman, et Bartje Smits Conj: / Susc: Hermen Messing, et Gertrud Heinst. // [cc 23-3-2007/59-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
23-2-1817: 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. 441): 23. Feb~: [1817.] / Baptizatus est Joannes / filius
legitimus Hermani Baakman, et Elisabethae Smits Conj: / Suscepêre Herman Hengsterman, et
Gerritje Smits. // [cc 29-8-2007/28-5-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
25-2-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 25-2-1817 nr. 9 / Heden den vyf en twintigste der maand februarij een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om Tien uren,
is door ons vice Burgemr als hier toe door den Heer Burgemeester gedelegueert Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hermanus
Baakman Landbouwer oud een en Zestig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Bartje Smits
oud een en dertig jaren, op Zondag den drie en twintigste der maand february, des voordemiddag ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Barent ter maat, Klompemaker, oud Zes en vyftig jaren, en van Jan Lumers daglooner oud twee en
vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
5-11-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 5-11-1817 No 19 / Heden den Vyfde der
maand November eenduizend achthonderd en zeventien, des voorde middags om Negen 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 Hermanus Baakman Landbouwer oud twee en Zestig jaren, en Jan Hakfoort Dagloonder
oud Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den vierde der maand Augustus des jaars 1817 des avonds ten vier uren, in het huis No. 199 te
Megchelen binnen deze Gemeente in den ouderdom van Zes en tagchentig jaren is overleden
Bernardus termaat, daglooner, weduwenaar van Anna Nieuwenhuis, Zoon van Willem termaat,
en Hendrina Keupers. byde te Megchelen [in ander handschrift toegevoegd: overleeden] / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Harmanus) Baakman:
3-5-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 3-5-1819 No. 17 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den Derden der maand Meij, des voormiddags ten tien uren, is 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 Harmen Kaal
Landbouwer oud twee en vijftig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat
Theodora Koenders oud Zes en dertig jaren, Zijne Huisvrouw op Vrijdag den dertigsten der
maand April J.L., des avonds ten negen uren, ten huize van hem comparant op de Wals in dit
ambt is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Johanna is
gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is,
in tegenwoordigheid van Harmanus Baakman Landbouwer oud drie en zestig jaren, en van
Bernardus ter Maat Landbouwer oud vijf en vijftig jaren, woonachtig in dit ambt / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en de Getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Baakman:
3-5-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 3-5-1819 No. 18 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den Derden der maand Mei, des voormiddags ten Elf uren, is 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 Harmanus
Baakman, Landbouwer oud drie en Zestig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Bartjen Smits oud drie en dertig jaren, zijne huisvrouw, op Zondag den tweeden der
maand Meij, des Morgens ten negen uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen in dit
ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Antonij is
gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is,
in tegenwoordigheid van Bernardus Ter Maat Landbouwer oud vijf en vijftig jaren, en van Hendrik Ruessink wever oud vier en vijftig jaren, woonachtig in dit ambt. / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
3-11-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen over den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684,
zes kolommen): / [Nummer der Acten:] 34. / [Dagteekening der Acten:] 3en November [1819] /
[Natuur der Acten:] Familieraad, houdende benoeming eens toezienden voogds / [Naam en
Voornaam der partijen:] [1:] Berendina, Johanna, Wessel, Theodora, Antoon en Elisabeth, minderjarige Kinderen van Bernadus Aalbers, en wylen Hendrika van Hall / [2:] Hermanus Baakman, toez. voogd / [Derzelver woonplaats:] [1:] Ulft / [2:] Mechelen / [Registratie der Acten:]
3en November deel twee fo tachtig, verso. vak twee / Regt Eene Gulden achtien en een halve
Cent. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Baakman:
14-1-1820: Overlijdensregister gemeente Netterden, 14-1-1820 No 3 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den veertienden der maand Januarij des middags ten twaalf 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 Harmanus
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Baakman Landbouwer oud Vier en Zestig jaren, en Jan Hakfoort Dagloner oud drie en Zestig
jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Vrijdag, den veertienden
der maand Januarij des morgens ten Zes uren, in het huis No. 199 in Megchelen onder dit Ambt
[is>] In den ouderdom van één en twintig Jaren is overleeden Willem Ter Maat ongehuwd Boerenwerk doende geboren & woonachtig in dit ambt; Zoon van Bernardus Ter Maat Land[bou]wer en van diens huisvrouw Johanna Catharina Stroet woonachtig te Megchelen onder dit ambt
/ 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 onder[t]eekend is. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Baakman:
11-9-1820: Overlijdensregister gemeente Netterden, 11-9-1820 No 18 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den Elfden der maand September des voormiddags ten negen 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 Harmanus
Baakman Landbouwer oud Vijf en Zestig jaren, en Bernardus Termaat Landbouwer oud agt en
vijftig jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Zondag, den tienden der maand September des avonds ten Tien uren, in het huis No. 202 in Megchelen onder dit
Ambt is overleeden Jan Hakfoort Dagloner weduwenaer van wijlen Johanna Beugels, geboren
en woonachtig in dit ambt in den ouderdom van vijf en zestig Jaren Zijnde een Zoon van wijlen
Willem Hakfoort en Grietje van Logchem beide in dit ambt overleeden / Ons van de waarheid
dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan akte opgemaakt, die in de beide
daartoe bestemde registers overgeschreven, en na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
is. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Baakman:
21-10-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 21-10-1820 No. 42 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den Een-en-twintigsten der maand october des voormiddags ten tien uren, is
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 Joannes Henricus the Pass Schoenmaker oud vijf-en-twintig jaren, woonachtig te Megchelen in dit
ambt dewelke ons verklaarde, dat Maria Luimes oud Twee-en-twintig jaren Zijne huisvrouw op
Donderdag den negentienden der maand October des namiddags ten Zes uren, ten huize van
hem Comparant in dit Ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de
voornaamen van Johannes Albertus zijn gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe
bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Bernardus ter Maat, Landbouwer oud Negen-en-vijftig jaren en van Harmanus Baakman Landbouwer oud vijf-en-Zestig jaren woonachtig te Megchelen in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
22-5-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 671): [1821.] / 22. Maji /
Baptizata est Alijda / f: leg: Hermani Baakman, et Alberthae Smits Conj: / Susc: [open ruimte]
et Elisabeth Termaat. // [cc 14-9-2007/5-3-2008 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Baakman:
28-2-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 815): [sub «Anno Domini
1823. Baptizati sunt»] 28 Febr: / Aleida / F:l: Hermani Baakman et Bartha Smits Par: / Frans
Willem Hafkenscheit et Joanna van Hal Susc: // [cc 26-10-2007/4-2-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Baakman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2325),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 340:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 273
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 1)
– Naam: Hermanus Baakman
– Geboortedatum: den 2 August 1756
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 Johanna ten Bensel vertr Mei 1827. / 8 & 9 Wessel Kolenbrander
& Derk Aalders vert Mei 1826 / 11 vert Mei 1828 na[ar] No 68
[cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Hugo Bernardus Arnoldus (Hugo Bernardus Arnoldus) Beekman:
22-6-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-6-1931 No 140. / Heden den twee en
twintigsten Juni negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Bernardus Johannes Beekman, oud zes en veertig jaren, landbouwer, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zondag een en twintig Juni dezes jaars, des voormiddags te kwart voor elf uur, te zijnen huize nummer twee te Milt, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Berendina Johanna Witjes zonder
beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Hugo Bernardus Arnoldus / Gedaan in tegenwoordigheid van: Arnoldus Johannes Ketelaar, landbouwer
oud zes en vijftig jaren, wonende te Gendringen en Hendrikus Josephus van Raaij, landbouwer,
oud zes en dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet
is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jacoba Maria Petra (Jacoba Maria Petronella) Beekman:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 338): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw-Archief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Paarde Markt
– Huisnummer: A 67
– Aantal personen: 4 + 6 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 6]
– Naam: Jacoba Maria Petronella Beekman
– Leeftijd: 34 jaar
– Geboorteplaats: Saurabaija
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– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: Van de 7e Afdeling alhier in Garnisoen
[cc 22-8-2003/26-9-2003 tB]
– Johanna (Johana) Bekman:
10-2-1781: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1781 / Den 10 februwary is Johana
Bekman overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Beekman:
22-2-1788: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1788 / februwarij 22 dito is Janna
Beekman overleden [N.B.: de vorige is 13-2-1788, Jan Overmaat] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Beekman:
9-2-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794 / [sc.: Feb.] 9 / Antoni Aalders. Z.v. Hendrik Aalders, / en Janna Beekman d.v. Wessel Beekman. / beide onder Gendringen. / [getrouwd:] Maart. 2 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Baakman:
13-3-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 81): 13. Martii [1812] / Baptizatus est Gerardus / filius legitimus Henrici Hilders, et Gerardae Heinst Conj: / Susc: Bernardus Hilders, et Joanna Baakman. // [cc 22-3-2007/3-10-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Beekman:
26-6-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 181): 26. Junii [1813.] / Baptizata est Hendrina / filia legitima Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Jo~es Veltkamp, et Joanna [#Velt] Beekman. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Beekman:
7-8-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 256): 7. Aug: [1814.] / Baptizatus est Jo~es
Wilhelmus / filius legitimus Arnoldi Helmink, et Mariae Bouman Conj: / Suscepêre Willem
Markus, et Joanna Beekman. // [cc 24-5-2007/23-8-2008 tB]
– Johanna (Janna) Beekmans:
6-2-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 6-2-1816 No 11 / Op heden den Zesden
Februarij Een duizend acht honderd zestien voormiddags om tien uren zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der Gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland,
verscheenen Jan Derk Konings oud Vijf en Veertig Jaren en Gerrit Hendrik Koffers oud Vijf en
Veertig Jaren [achter een accolade: Beide Landbouwers in de Buurschap Huppel Woonachtig] /
dewelke ons hebben verklaard, dat op gisteren Avond ten Acht uren overleden is Garritjen ten
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duwe van wijlen Gerrit Jan Kleine Heurne in leven Landbouwer gewoond hebbende in deeze
Gemeente, en Dogter van wijlen Hendrik (!) en Janna Beekmans, gewoond hebbende in deeze
Gemeente. / ons van deze verklaring verzekerd hebbende, hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, dewelke na duidelijke voorlezing door de Eerste Comparant, daar de tweede verklaarde
niet te kunnen schrijven, nevens ons is getekend. / J D Konings / H. Willink Az: // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Jo~a) Beekman:
13-8-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 395): 13. Aug: [1816.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Joannes / filius
legitimus Hermani Kemperman et Elske Aalders Conj: / Susceperunt Hendrik Kemperman, et
Jo~a Beekman. // [cc 7-6-2007/18-6-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Baakman:
3-10-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 402): [den] 3. Oct: [1816.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Bernardus / filius
legitimus Arnoldi Wieskamp, et Hendrinae Tangelder Conj: / Suscepêre Bernt Friesen, et Joanna Baakman. // [cc 8-6-2007/12-6-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Beekman:
26-10-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 409): 26. Oct: [1816.] / Baptizatus est Antonius / filius legitimus Antonii Aalders, et Joannae Beekman Conj: / Suscepêre Hendrik Jan Aalders, et Henrica
Veltkamp. // [cc 8-6-2007/5-6-2008 tB]
– Johanna (Jo~a) Beekman:
11-8-1818: 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. 532): 11. Aug: [1818.] / Baptizata est Joanna / filia leg: Henrici
Mulderman, et Catharinae Beekman Conj: / Suscepêre Bernt Westervelt, et Jo~a Beekman. //
[cc 30-8-2007/13-4-2008 tB]
– Johanna (Jo~a) Beekman:
20-4-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 587): 20. Aprilis [1819] / Baptizata est Joanna / f: leg: Michaëlis Wolters, et Hendrinae Aalders Conj: / Susc: Derk Wolters, et Jo~a Beekman. // [cc 31-82007/28-3-2008 tB]
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– Johanna (Joanna) Beekman:
1-10-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 613): 1. Oct: [1819] / Baptizatus est Theodorus / f: leg: Bernardi
Volbrink, et Joannae Beekman Conj: / Susc: Bernardus Renning, et Theodora Volbrink. // [cc
31-8-2007/23-3-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Beekman:
1-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 958): [sub «1825 baptizati
sunt»] 1 Martii / Gemini: / Joannes / F:l: Engelberti Volbrink et Arnoldae Beekman Par: // et
Elias / F:l: Par: ut Supra. / Joannes Benman (!) et Joanna Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/31-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Beekman:
30-5-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 979): [sub «1825 baptizati
sunt»] 30 Maj: / Engelina Hendrina / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borggreven Par[:] /
Winandus Pierik et Joanna Beekman Susc[:] // [cc 31-10-2007/31-12-2007 tB]
– Johanna (Johanna) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1382),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 3)
– Naam: Johanna [Beekman]
– Geboortedatum: den 30 August 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Baakman:
15-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 15-1-1827 No 3 / Heden den Vyftienden der
maand January één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vier uren, is
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Rosch, Stoelenmaker oud Zes en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een Dochter, welke Zyne Ehevrouw Johanna Baakman, oud Een en dertig jaren, op Zondag
den veertienden der maand January dezes jaars, des avonds ten acht uren, ter wereld heeft geDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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bragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Lamberdina / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernardus Berntsen, Timmerman,
oud negen en veertig jaren, en van Johannes Mathias Wynands, operateur oud Een en vyftig 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 Lamberdina Rosch. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Baakman:
26-3-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-3-1833 No 26 / Heden den Zes en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Elf uren zijn
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Buelsink, dagloner oud negen en Zesteg [lees: Zestig] jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 19 / en Fredrik
Steenhouwer, dag [sc.: dagloner] oud veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No.
26 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyf en twintigsten der maand Maart dezes jaars,
des Nachts ten Elf uren, in het huis No. 23 te Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Zeven en veertig Jaren is overleden Jan Bisseling, dagloner, geboren en woonagtig geweest
te Zeddam voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden Bernardus Bisseling en Catharina
Weyers, beide overleden te Zeddam voornoemd nalatende Zyne Ehevrouw Johanna Baakman
dagloneres, te Zeddam 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:] Overlyden van Jan Bisseling // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Baakman:
21-1-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-1-1835 No 6 / Heden den Een en twintigsten der maand January een duizend acht honderd vijf en dertig des middags om Twaalf 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 Weyers, Bode by het Bestuur oud Zes en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 42 / en Arnoldus Limbeek, Landbouwer oud vyf en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 41 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der
maand January dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 47 te Zeddam binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Maria Heinst, Eigen werk
doende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de Ehelieden
Dirk Heinst en Johanna Baakman, beide in deze Gemeente overleden, nalatende haren Eheman Hendrik Berntsen, Schoenmaker, te Zeddam 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, benevens Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Maria Heinst. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Johanna) Beekman:
3-7-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-7-1838 No. 76 / Heden den derden der
maand July 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 Jan Hemming, Landbouwer oud
vyfentwintig jaren, en Bernadus Römer, boerenKnecht oud drie en dertig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den dertigsten der maand
[#Julij] [√Junij / renvooi goedgekeurd / doorhaling van een woord] een duizend acht honderd
acht en dertig des namiddags ten drie uren, in het huis No. 628. in Rafelder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes weken is overleden Willemina van Uum Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente dochter van de ehelieden Steven van Uum en
Johanna Beekman, Landbouwers in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. /
met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht
Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Baakman (?) [Beekman?]:
8-6-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 8-6-1863 No. 58. / Heden den achtsten Junij
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrikus
Wilhelmus Rikken oud een en zestig jaren, van beroep arbeider en Willem Span oud negen en
veertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den achtsten Junij dezes jaars, des morgens ten drie uren, in het huis No. 1c in
Vinkwijk binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en veertig jaren is overleden: Hermine Besseling, dagloonster, geboren en wonende in deze Gemeente, weduwe van Albertus
Rieks [of Ruks?] en dochter van de echtelieden Johan Besseling en Joanna Baakman [of
Bankman?] beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / [in een zeer beverig handschrift:] H.W Rikken / W Span / C v
Hugenpoth // [cc 5-9-2001/17-1-2002 tB]
– Johanna (Joanna) Beekman:
25-4-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-4-1874 No. 61. / Heden den Vyf en
twintigsten der maand April achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Ebbers van beroep Klompenmaker oud negen en dertig jaren, en Johannes Theodorus van der [<den?] Waarden van beroep Arbeider oud
Zeven en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat
op [#Donderdag den Drie en twintigsten] [√Vrijdag den Vier en twintigsten / renvooi en doorhaling van Vyf woorden goedgekeurd] der maand April achttien honderd vier en zeventig, des
nachts ten twee uren, in het huis Wijk D No. 221 in Etten binnen deze Gemeente, is overleden in
den ouderdom van negen en Zestig Jaren en eene maand Catharina Aalders, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Bernardus te Boekhorst, dochter
van wylen de echtelieden Antoni Aalders en Joanna Beekman / En hebben wij hiervan deze
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Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Beekman:
5-1-1886: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-1-1886 No 2 / Heden den vyfden der
maand January achttien honderd zes en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wilhelm Göring van beroep Landbouwer oud drie en vyftig jaren,
en Fredericus Franciscus Wenceslaus van Loon van beroep Landbouwer oud vyf en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den
vierden der maand January achttien honderd zes en tachtig des morgens ten negen uren, in het
huis Wijk D No. 339a in Rafelder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf
en Vyftig Jaren en Zeven maanden Hendrina van Uum, Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoote van Derk Lucassen landbouwer wonende in deze gemeente dochter van Steven van Uum en van Johanna Beekman, echtelieden, landbouwers,
overleden te Gendringen. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Elisabeth (Johanna Elizabeth) Beekman:
4-12-1963 (bidprentje): In de vrede en vreze des Heren, nog gesterkt door de genademiddelen
der H. Kerk, ontsliep op 4 december 1963 Henrikus Everhardus Sterenberg, echtgenoot van Johanna Elizabeth Beekman. / De goede God riep hem op 26 maart 1893 liefdevol tot het leven.
Zijn ouders vertrouwden hem onmiddellijk in het H. Doopsel toe aan Gods vaderlijke zorg en
goedheid in de Parochiekerk te Stadskanaal. Hij voelde zich geroepen zijn leven in dienst te
stellen van de jeugd die hij zoveel jaren als onderwijzer en vooral als hoofd van de lagere
school te Gendringen onderricht en levensvorming gaf. Zijn huwelijk beleefde hij blij als Gods
heilige opdracht, om zijn vrouw lief te hebben en met haar samen zich in te zetten voor het geluk van hun kinderen. Een vreugdevolle pensioenrust in Velp kreeg hij niet. Langzaam sloopte
hem een verraderlijke ziekte; veel heeft hij geleden in overgave aan Gods H. Wil. Onverwacht
stierf hij. Hij wilde rusten bij zijn twee kinderen in Gendringen, waar hij 32 jaren zijn beste
krachten gaf als leraar, opvoeder, raadsman en vriend. / Dank aan God voor deze man en vader.
Wilt dan bidden voor zijn eeuwig geluk: “U, Heer, bevelen wij de ziel van uw dienaar Henricus
aan en wij smeken U, Heer Jezus Christus, Verlosser van de wereld: Weiger niet haar aan te nemen in de schoot van uw aartsvaders; om deze ziel zijt gij immers barmhartig tot de aarde afgedaald.” (uit de gebeden van de kerk voor overledenen) // [cc 4-11-2005/6-11-2005 tB]
– Johannes (Joannes) Beekman:
21-11-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 / 21 november. / Baptizatus
est Joannes theodorus / Parentes henricus egginck et maria beijers / Patrini Christianus van nijspen, Joannes Beekman assistens et Joanna groennemans // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Beeckman:
14-5-1747: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1747. / den 14. Meij. / Jan Beeckman
zoon van [^wijlen] Gerrit Beeckman uijt Ulft. / en Margarita Reinholt, Dogter van wijlen Derck
Reinholt uijt Aanholt. / dese zijn den 4. Junij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Beekman:
13-8-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 13 augusti / Baptizata est
gerarda maria / parentes wolterus van [#don] dornnema[a?]l et agnes maria van munster / patrini Joannes beekman et maria deubelincks // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Beekman:
26-12-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 26 10bris / Baptizatus est
gerardus / Parentes Joannes Beekman et margaritha Reijnholt / Patrini Stephanus Erentsvelt
hermanus Beekman et wilhelmina Reijnholt // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Beekman:
6-4-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 6tâ aprilis. / Baptizatus est
Joannes henricus / parentes Theodorus Cruse et aleijda Loijen / patrini Joannes Beekman Joannes huijinck. assistens hendrina alders // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Beekman:
3-8-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 3 augusti / Baptizata est maria / parentes Joannes Beekman [of Beckman?] et margaritha Reijnholts / patrini henricus
Reijnholt [#m] et maria Beckman // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johan) Baakman:
6-1-1755: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 631 (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: Johan Baakman
– Beroep: Maçon
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 6. Janv: 1755.
[cc 29-8-2008/6-5-2009 tB]
– Johannes (Joês) Beekman:
28-7-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 28 Julii / Baptizata est
Henrica / parentes gerardus scholten et gertrudis Pas / patrini Joês Beekman et maria Nienhuijs
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (IJan) Bekmans:
29-5-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / den 29 maaij is ijan bekmans
overleden // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Beekman:
1-9-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / afgek: Sept 1. / Gerrit Beekman, Z.v. Jan
Beekman / en Hendrina Banninks. d.v. wijl. Arnoldus Bannink, / beide onder Gendringen. /
getr: Sept. 15. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Beekman:
14-1-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781. / [sc.: Jan. 14.] / Hendrik Wolters Z:v.
wijl: Hendrik Wolters uijt Silwold, / en Maria Theodora Beekman, d.v. Jan Beekman uijt Ulft.
/ [verzonden naar] Zilwold // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Beekman:
21-1-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 / [sc.: Jan:] 21. / [geheel doorgestreept:
Hendrik Wolters Z.v. wijl: Hendrik Wolters uijt Silwold. / en Maria Theodora Beekmans. d.v.
Jan Beekman uijt Ulft] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Beekman:
31-8-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783 / [sc.: Aug.] 31 / Evert Beekman Z:v. Jan
Beekman uijt Ulft / en Henrica Peelen, d.v. wijl. Evert Peelen uijt Duiven in het Cleevse. /
[verzonden] na Duiven // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Beekman:
15-2-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / Den 15 februuary is Jan
beekman overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Baakman:
13-4-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 / April 13. / Jan Baakman Z.v. wijl: Hendrik Baakman uyt Wehl. / en Derkjen Koks d.v. wijl: Hermanus Kok. onder Gendringen. / [verzonden] na Wehl. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Baakman:
23-2-1817: 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. 441): 23. Feb~: [1817.] / Baptizatus est Joannes / filius legitimus Hermani Baakman, et Elisabethae Smits Conj: / Suscepêre Herman Hengsterman, et Gerritje Smits. // [cc 29-8-2007/28-5-2008 tB]
– Johannes (Jan) Baakman:
25-2-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 25-2-1817 nr. 9 / Heden den vyf en twintigste der maand februarij een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om Tien uren,
is door ons vice Burgemr als hier toe door den Heer Burgemeester gedelegueert Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hermanus
Baakman Landbouwer oud een en Zestig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Bartje Smits
oud een en dertig jaren, op Zondag den drie en twintigste der maand february, des voordemidDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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dag ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Barent ter maat, Klompemaker, oud Zes en vyftig jaren, en van Jan Lumers daglooner oud twee en
vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jo~es) Beekman:
31-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 693): [1821.] / 31. Julii /
Baptizatus est Henricus / f: leg: Gerardi Beekman, et Joannae Borggreve Conj: / Susc: Jo~es
Beekman, et Willemina Borggreve. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
– Johannes (Joannes) Benman [Beekman?]:
1-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 958): [sub «1825 baptizati
sunt»] 1 Martii / Gemini: / Joannes / F:l: Engelberti Volbrink et Arnoldae Beekman Par: // et
Elias / F:l: Par: ut Supra. / Joannes Benman (!) et Joanna Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/3-12008 tB]
– Johannes (Johannus) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1384),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 5)
– Naam: Johannus [Beekman]
– Geboortedatum: den 27 Decemb 1803
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Johannes (Jan) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3601),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 2)
– Naam: Jan Beekman
– Geboortedatum: den 17 July 1796
– Godsdienst: R.C.
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– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828.
[cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Johannes (Jan) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3606),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 7)
– Naam: Jan [Beekman]
– Geboortedatum: den 31 August 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828.
[cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
– Johannes (Johannis) Bekink Bekman:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 3063): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Wijkaanduiding: Militaire 7e Afdeling
– Onderdeel: Eerste Kompagnie
– Aantal personen: 62 [dit is nr. 27]
– Naam: Johannis Bekink Bekman
– Leeftijd: 21 jaar
– Geboorteplaats: Tubbergen
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Fuselier
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 14-11-2003/18-2-2004 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
14-11-1775: Jan Berend Beekman, akkerman, geb. 14-11-1775 (woonplaats: Hunten): vermeld
in AHA-document 8110906a nr. 148 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Bernt) Beekman:
10-1-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 2): 10. Jan: [1811] / Baptizatus est Gerardus / filius legitimus Bernardi Hijderman, et Hendrinae Kuster Conjugum. / Susc: Jan Bernt
Beekman, et Dora Bilsteen. // [cc 10-11-2006/20-10-2008 tB]
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– Johannes Bernardus (Jean Berend) Beekman:
26-6-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 46 / [date des actes:]
26 Juin 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille, contenant autorisation à une vente et partages d’immeubles / [Noms et prenoms des Parties:] Enfants mineurs de Jean Berend Beekman / [leur domicile:] Veldhunten canton de Gendringen / [enrégistrement:] 30 Juin 1812 fo 23
Vo Ce 1e D: 1 fr 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet
meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Bernt) Beekman:
6-5-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 174): 6. Maji [1813.] / Baptizata est
Willemina / filia legitima Henrici Mulderman, et Catharinae Beekman Conj: / Suscepêre Jan
Bernt Beekman, et Willemina Mulderman. // [cc 23-3-2007/10-9-2008 tB]
– Johannes Bernardus (Jo~es Bernardus) Beekman:
26-6-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 181): 26. Junii [1813.] / Baptizata est Hendrina / filia legitima Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Jo~es Veltkamp, et Joanna [#Velt] Beekman. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
– Johannes Bernardus (Jo~es Bernardus) Beekman:
7-4-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 379): 7. Aprilis [1816.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Albertus / filius
legitimus Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Hendrik Aalders, et
Helena Veltkamp. // [cc 7-6-2007/29-6-2008 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
7-1-1818: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1663 No 2. / Op heden den zevenden January achttien honderd achtien Zyn voor ons Jacob Johan Haesebroeck, Vrederegter van het Kanton Gendringen Kwartier Zutphen, Provincie
Gelderland, verscheenen de naastbestaanden en vrienden van Hendrina, oud dertien Jaren, Albertus, oud twaalf Jaren, Aleida, oud ruim negen Jaren[,] Geesken, oud ruim Zeven Jaren, en
Hendrik, oud ruim drie Jaren, minderjarige Kinderen van Jan Bruggeman, Landbouwer woonende in de Gemeente Etten, in echt verwekt by Grada VeltKamp, overleden den negen en twintigsten December van het vorige Jaar, namentlyk: / 1. Hendrik Bruggeman, Landbouwer woonende in de Gemeente Gendringen, Oom van vaders Zyde / 2. Jan VeltKamp, zonder beroep, woonende te Etten, Oom van moeders Zyde / 3. Ruth te Poel, Pompenmaker woonende te Gendringen, aangehuwd oom / 4. Jan Berend Beekman, Landbouwer woonende te Velthunten insgelyks aangehuwd Oom / 5. Steven Engelbert Knaven, Kastelein woonende te Gendringen, en / 6
Willem Hesseling, Landbouwer woonende op de Wals, Gemeente Netterden, Zynde de twee
laatstgenoemde als goede vrienden hiertoe verzocht, als bekend Zynde dat zy betrekkingen van
dagelyksche vriendschap met de overledene gehad hebben / Dewelke ten verzoeke van den
bovengenoemden Jan Bruggeman, vader en legitime voogd, onder ons praesidium Zyn getreden
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in eenen raad van naastbestaanden ten einde overtegaan tot de benoeming van eenen toezienden
voogd over de bovengenoemde minderjarige Kinderen. / Hierover geraadpleegd Zynde, Zoo
werd met eenparigheid van stemmen tot dezen post [^verkozen] Jan VeltKamp bovengenoemd,
die verklaard heeft denzelven aantenemen, en de eed om de pligten welke hierdoor op hem komen getrouw te zullen waarnemen in onze handen heeft afgelegd. / Waarvan wy het tegenwoordig Proces-Verbaal hebben opgemaakt ’t welk de Comparanten naar voorleezing met ons en
onzen Griffier hebben geteekend. / J:J: Haesebroeck / J.B. Beekman / Jan Veltkamp / S.E. Knaven / Rut te Poel / Hendrik Brugman / W: Hesselink / D.L. vWoelderen griffr // [slecht leesbaar:] Geregistreerd te Terborgh den [Zevenden>] agtsten January 1800 en Agttien fo 16. Vo C.
5. Vol: 3. / Ontvangen met de Verhoging Eene Gulden agttien Cents / het woord agtsten gesurchargeert. / Timmerman // Expeditie afgegeven. // [cc 13-2-1999/2-2-2002 tB]
– Johannes Bernardus (Jo~es Bernardus) Beekman:
1-1-1819: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 561): 1. Jan: [1819] / Baptizatus est Christianus / f: leg: Jo~is
Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc: Jan Brugman, et Catharina Beekman.
// [cc 31-8-2007/5-4-2008 tB]
– Johannes Bernardus (Jo~es Bernardus) Beekman:
4-6-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 677): [1821.] / 4. Junii /
Baptizata est Gosina / f: leg: Jo~is Bernardi Beekman, et Hendricae Veltkamp Conj: / Susc:
Gert Jan Aalders, et Dorothea Veltkamp. // [cc 14-9-2007/5-3-2008 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
26-1-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 881): [sub «Anno Domini
1824 baptizati sunt»] 26 Jan: / Bernardus / F:l: Wilhelmi Franken, et Berdinae Willink Par: /
Jan Berend Beekman et Joanna Kortena Susc: // [cc 31-10-2007/20-1-2008 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1380),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Berend Beekman
– Geboortedatum: den 16 Novemb 1776
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
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– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/26-8-2004 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
4-1-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-1-1830 No 1 / Heden den Vierden der
maand January een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de
marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Bekker, dagloner oud
Vier en dertig jaren, en Jan Berend Beekman, Landbouwer oud Zes en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den tweeden der
maand Januarij een duizend acht honderd dertig, des namiddags ten drie uren, in het huis No.
163 in Veldhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Frederyk te Waal [in de marge: daglooner geboren en woonachtig geweest in deeze gemeente] eheman van Grada Ruurse [:?], zonder beroep wonende in deze gemeente, zoon van wijlen de ehelieden Arend te Waal en Johanna Winters / 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 nevenstaande twee renvooijen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
29-9-1830: Vredegerecht Gendringen (repertorium over de jaargang 1830), RA Arnhem, archiefblok 0232 (Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838), inv.nr. 1684: / [kolom 1 (No der
acten):] 38. / [kolom 2 (derzelver dagteekening):] 29sten do [= September] / [kolom 3 (Natuur der
acten):] familieraad, houdende benoeming eens toezienden voogds, over de / [kolom 4 (Naam
en Voornaam der partyen):] minderjarige Kinderen van Jan Hendrik Brugman, en wijlen Grada
Veltkamp / Jan Berend Beekman, toeziend voogd / [kolom 5 (derzelver woonplaats):] Wieken
/ Velthunten / [kolom 6 (registratie)] / [kolom 6a (datum):] 29sten Sept: / [kolom 6b (regt):] 2.16
// [cc 17-4-1999/9-4-2003 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
± 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 17. Jan Berend Beekman // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
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– Johannes Bernardus (J.B.) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 122:
Een stuk Bouwland in Veldhunten, tusschen de gronden van Harmen Kroes en J.B. Beekman
gelegen, met het eene einde aan eenen Veldweg, en met het andere aan de Lage Lakemaat van
den verkooper schietende, «de hooge Lakemaat» genaamd, bekend bij het kadaster sectie D, no.
1710, voor 20 roeden, 50 ellen.
[Kooper:] dezelfde [sc.: “Peter Schepers te Veldhunten (Kleermaker)”]
[cc 27-2-2007/13-7-2007 tB]
– Johannes Bernardus (J.B.) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 125:
Eene Weide tusschen de wetering, de gronden van A. Slippenbeek, B. Terhorst, J. Peters en J.B.
Beekman in Veldhunten gelegen, «het Rondeweike» genaamd, bekend bij het kadaster sectie D,
no. 1426, voor 1 bunder, 13 roeden en 40 ellen.
[Koopers:] Antoon Slippenbeek landbouwer te Lengel en Arnoldus Dikker landbouwer te
Azewijn
[cc 27-2-2007/14-7-2007 tB]
– Johannes Bernardus (J.B.) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 136:
Een stuk Bouwland onder Veldhunten, tusschen de gronden van J.B. Beekman, het gasthuis
van Terborg en G. Sluiter gelegen, «het groote stuk op de achterste Beurde» genaamd, bekend
bij het kadaster sectie D, no. 191, voor 66 roeden, 70 ellen.
[Kooper:] Lamert Hartjes daghuurder te Veldhunten
[cc 27-2-2007/19-7-2007 tB]
– Johannes Bernardus (J.B.) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 137:
Een stuk Bouwland onder Veldhunten, tusschen de gronden van J.B. Beekman en W. Braam
gelegen, «het middelste stuk op de achterste Buerde» genaamd, bekend bij het kadaster sectie
D, no. 198, voor 23 roeden, 10 ellen.
[Kooper:] Hendrik Heijdeman daghuurder te Veldhunten
[cc 27-2-2007/19-7-2007 tB]
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– Johannes Bernardus (J.B.) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 139:
Een stuk Bouwland onder Veldhunten, tusschen de gronden van J.B. Beekman gelegen, «het
stuk op den aanschot» genaamd, bekend bij het kadaster sectie D, no. 200, voor 39 roeden, 10
ellen.
[Kooper:] Hendrik Heijdeman daghuurder te Veldhunten
[cc 27-2-2007/20-7-2007 tB]
– Johannes Bernardus (J.B.) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 141:
Twee derde gedeelten in eene onder Veldhunten tusschen de gronden van den Heer van Nispen,
J.B. Beekman en van Berend Westerveld, gelegene Weide, «de Ruwemaat» genaamd, waarin
het overige een derde aan Harmen Kroes toebehoort, bekend onder den naam van de «Ruwemaat» en volgens het kadaster sectie D, no. 1295 groot 1 bunder, 1 roede 50 ellen.
[Kooper:] Peter Schepers Kleermaker te Veldhunten
[cc 27-2-2007/20-7-2007 tB]
– Johannes Bernardus (J.B.) Beekman:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 144:
Een stuk Bouwland onder veldhunten tusschen de groene straat, en het Land van J.B. Beekman, gelegen «de Dijkdreef» genaamd, bekend bij het kadaster sectie D, no. 1670, voor 47 roeden, 20 ellen.
[Kooper:] Arend Arendsen daghuurder te Veldhunten
[cc 27-2-2007/21-7-2007 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
25-5-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-5-1838 No. 63 / Heden den Vyfentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half
twaalf uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Berend
Beekman Landbouwer oud twee en Zestig jaren, en Jacobus Bekker, dagloner oud drie en Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag
den drie en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags
ten half een uren, in het huis No. 172 in Veldhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Negen Maanden is overleden Hendrikus Hartjes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van de ehelieden Jan Hartjes en Willemina Heister dagloners in
deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waar-
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na dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Berend) Beekman:
24-8-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-8-1848 No 70. / Heden den vier 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 / Derk Jan Terhorst, van beroep Boerenwerk doende,
oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Frederica Venneman, Zyne huisvrouw, op Woensdag den drie en twintigsten der maand Augustus achttien
honderd acht en veertig, des morgens ten vier uren, ten huize van hem Comparant in Veldhunten No. 169 binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendricus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen Jan Berend Beekman, van beroep Landbouwer oud een en
zeventig jaren, en Johannes Franken, van beroep daglooner, 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 eerstgenoemden Getuige, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te
kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / D: J: Terhorst / J.B. Beekman /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Joannes Bernardus) Beekman:
7-4-1920: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 246]: [geb./ged.] 25/4-1885:
Aleidis Maria / Parentes: Theodorus Henricus Kosters et Johanna Maria Smits (Groot Azewijn)
/ Patrini: Joseph Hr. van Hees et Elisabeth Vriezen (beiden Etten) / Observ.: Vide no. 54 in supplemento / Die 7 aprilis 1920 in ecclesia S. Luciae de Steensel(?) matrimonium contraxit cum
Joanne Bernardo Beekman. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johannes Fredrikus) Beekman:
8-4-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-4-1878 No. 66. / Heden den Achtsten der
maand April 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, Jan Maatman van beroep Landbouwer oud acht en Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Willemina Kolenbrander, Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Zondag den Zevenden der maand April achttien honderd acht en zeventig, des avonds ten half negen uren, ten huize van hem Comparant op de Milt Wijk A N o.
219 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Harmina. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Gerrit Jan Peppelman van beroep Akkerbouwer oud negen en dertig
jaren, en Johannes Fredrikus Beekman van beroep Akkerbouwer 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. / J Maat man / G J Peppel man / J F Beekman / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Fredericus (Johannes Fredrikus) Beekman:
8-4-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-4-1878 No. 67. / Heden den Achtsten der
maand April 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, Jan Maatman van beroep Landbouwer oud acht en Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Willemina Kolenbrander, Zyne
huisvrouw, Zonder beroep op Zondag den Zevenden der maand April achttien honderd acht en
zeventig, des nachts ten half twaalf uren, ten huize van hem Comparant op de Milt Wijk A No.
219 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Adolf. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Gerrit Jan Peppelman van beroep Akkerbouwer oud negen en dertig jaren,
en Johannes Fredrikus Beekman van beroep Akkerbouwer 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.
/ J Maatman / G J Peppelman / J F Beekman / VDLaar. //[met potlood in de marge: “16 April
1878 overleden”] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johannes Fredrikus) Beekman:
7-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-5-1879 No. 51 / Heden den Zevenden
der maand Mei achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Fredrikus Beekman van beroep Akkerbouwer oud acht
en dertig jaren, en Hendrikus Ketelaar van beroep Akkerbouwer oud twee en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Vyfden
der maand Mei achttien honderd negen en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk
A No. 217 op de Milt binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en dertig
Jaren en Zeven maanden Hendrika Megtilda Schut, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Theodorus Henricus Schut, Landbouwer, te Gendringen
overleden, en Johanna Kolks, Zonder beroep, wonende in deze gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / J F Beekman / H
Ketelaar / VDLaar. // [cc 5-4-2001/19-7-2002 tB]
– Johannes Fredericus (Johannes Fredrikus) Beekman:
26-6-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-6-1882 No. 90. / Heden den zes en
twintigsten der maand Junij 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, Hendrikus Ketelaar van beroep akkerbouwer oud zeven en
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Catharina Petronella Nakort zijne huisvrouw, zonder beroep op zaterdag den vier en twintigsten der maand Junij achttien honderd twee en tachtig, des morgens ten negen uren, ten huize van hem Comparant op de
Milt Wijk A No 228 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Helena Theodora / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Bernardus Smeenk van beroep
winkelier oud negen en veertig jaren, en Johannes Fredrikus Beekman van beroep akkerbouDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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wer oud veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johannes Fredericus) Beekman:
21-1-1885: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-1-1885 No 12 / Heden den een en twintigsten der maand Januarij achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van der Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Fredericus Beekman van beroep Akkerbouwer
oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Christina Gesina Thijssen, zijne huisvrouw, zonder beroep op Woensdag den een en twintigsten der maand
Januarij achttien honderd vijf en tachtig, des morgens ten zeven uren, ten huize van hem comparant, op de Milt Wijk A No. 227 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Bernardus Johannes. / Waarvan wij
deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrikus Ketelaar van beroep Arbeider oud acht en veertig jaren, en Theodorus van Raaij van beroep akkerbouwer oud
acht 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. / J.F Beekman / H Ketelaar / T van Raaij / V D Laar. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Fredericus (Johannes Fredericus) Beekman:
22-1-1897: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-1-1897 No 10 / Heden den tweeentwintigsten Januari achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Johannes, Matheus, Louis Bellaard Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes, Fredericus Beekman oud vijfenvijftig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Christina Gesina
Thijssen, zonder beroep op den eenentwintigsten Januari dezes jaars, des nachts ten twee ure,
ten huize van hem aangever te Milt wijk A no . tweehonderdzevenentwintig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden
Antonius, Hendrikus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hendrikus Ketelaar, oud tweeënzestig jaren, van beroep arbeider en Theodorus van Raaij oud
[#negen] [√doorhaling van één woord goedgekeurd] vijftig jaren, van beroep arbeider beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen / J
F Beekman / H Ketelaar / T van Raaij / Bellaard // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johannes Fredericus) Beekman:
2-3-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-3-1908 No 49 / Heden den tweeden Maart
negentien honderd-acht, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Arnoldus Johannes Ketelaar oud tweeendertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Scholten, zonder beroep op den
negenentwintigsten Februari dezes jaars, des namiddags ten een ure, ten huize van hem aangever te Milt nummer drie binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Catharina Geertruida Hendrina / Waarvan wij deze Akte
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hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Fredericus Beekman, oud zesenzestig
jaren, van beroep landbouwer en Theodorus van Raaij oud eenenzestig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en
de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (?) (J.) Beekman:
6-6-1908: De Graafschap-Bode (zaterdag 6 juni 1908): Gendringen // Donderdagmiddag ontlastte zich boven ons dorp een kort maar hevig onweder. De bliksem sloeg bij den landbouwer
J. Beekman op De Mild onder Gendringen, zoodat alles in een oogenblik in asch werd gelegd;
van den inboedel kon iets gered worden. Huis en inboedel waren verzekerd. // [cc 23-4-2008/99-2010 tB]
– Johannes Hendricus (Jean Henri) Baakman:
8-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 5 / [date des actes:] 8
Avril 1812. / [nature des actes:] Conseil de famille, contenant nomination d’un Subrogé tuteur /
[Nom et prenom des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, Jean Henri, enfants mineurs de Hermanus Baakman et Hendrina Aalders / Gerrit Jean van Hal tuteur Subrogé / [leur
domicile:] Oer en Pol, commune d’Ulft, canton Gendringen / Oer, Canton Gendringen / [Enrégistrement:] 11 Avril 1812 f 13 Ro C. 7 & 8 D: 2 fr: 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium
verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jean Henri) Baakman:
14-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 30 / [date des actes:]
14 mai 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille pour faire partage et separation de biens /
[Noms et prenoms des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, et Jean Henri Enfants
mineurs de Hermanus Baakman / [leur domicile:] Oer en Pol caton (!) de Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812 fo 18 R o C e 7 d: 1 fr. 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium verkeert
in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Johannes Martinus Theodorus (Johannes Martinus Theod) Baakman (?):
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3645),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 566:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 421
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 3)
– Naam: Johannes Martinus Theod [Wilbrink] [hoewel de naam “Baakman” is aangehaald]
– Geboortedatum: den 11 Novemb 1814
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 2-9-2004/27-3-2005 tB]
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– Johannes Maurits (Joh. Maur.) Buekman:
?-9-1771: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1771. / Tegen Michael. / Joh.
Maur. Buekman / van Weerderbroek / na [#Borg] Silwold. 21 Decemb 1776. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Maurits (Johan Mauwerits) Boekman:
12-4-1777: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 34: [sub “ingekomen en vertrokken”:] / 1777. / Den 12 April Johan Mauwerits Boekman met Attest van Genderingen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Theodorus Josephus Maria (Johannes Theodorus Josephus Maria) Beekman:
10-4-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-4-1843 No 41. / Heden den tienden der
maand April achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Aalbert Dierking, van beroep Landbouwer oud acht en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica Brus, Zyne huisvrouw op Zaturdag den achtsten der maand April achttien honderd drie en veertig, des avonds ten acht uren,
ten huize van hem Comparant in de Milt No. 153, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendrikus. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Theodorus
Josephus Maria Beekman van beroep Landbouwer oud veertig jaren, en Jan Hendrik Bosman
van beroep dagloner oud een 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Theodorus Josephus Maria (Johannes Theodorus Josephus Maria) Beekman:
5-1-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-1-1848 No 1. / Heden den vyfden der
maand January 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 / Willem Jansen van beroep dagloner oud vyfendertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Grada Beyer, zyne huisvrouw op maandag den derden der maand January achttien honderd acht en veertig, des middags ten drie uren, ten huize
van hem comparant in de Milt No. 165, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendricus / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Theodorus Josephus Maria Beekman van beroep eigenwerk doende oud vierenveertig jaren, en Bernadus Capelle van
beroep dagloner oud vyfendertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den comparant en eerstgenoemde getuige, hebbende de laatstgenoemde getuige
daartoe aangezocht zynde, verklaart niet te Kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende. /
W Jansen / J T J M Beekman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Theodorus Josephus Maria (Johannes Theodorus Josephus Maria) Beekman:
21-5-1852: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-5-1852 No 54 / Heden den een en twintigsten der maand Mei achttien honderd twee en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Henricus Schut van beroep Landbouwer oud drie en
vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Kolks, Zijne huisvrouw op Donderdag den Twintigsten der maand Mei achttien honderd twee en vijftig, des morgens ten acht uren, ten huize van hem Comparant in de Milt No. 151, binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Catherina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Theodorus Josephus Maria Beekman van beroep Landbouwer oud negen en veertig
jaren, en Johannes Venes van beroep daglooner oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Theodorus Josephus Maria (Johannes Theodorus Josephus Maria) Beekman:
7-1-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-1-1856 No. 1. / Heden den Zevenden der
maand January achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Wenink, van beroep Landbouwer, oud vijf en vijftig jaren, en
Johannes Theodorus Josephus Maria Beekman, van beroep Boerenwerk doende, oud twee en
vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag
den vyfden der maand January achttien honderd zes en vijftig, des avonds ten tien uren, in het
huis No. 151 op de Milt, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee jaren is overleden
Christina Wilhelmina Schut, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
dochter van Theodorus Henricus Schut, Boerenwerk doende, en Johanna Kolks, ehelieden in
deze Gemeente woonachtig. / [hier is abusievelijk reeds gedeeltelijk ondertekend:] G Wen / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / G.
Wenink / J T J M Beekman / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Beekman:
20-5-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 20-5-1815 No 90 / In het jaar achtien honderd vijftien den Twintigsten Mei zijn voor ons Burgemr van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Jonas Vrijmoed en Garrit Jan van de[r] Linde [:handtekening: G J
van der Linde] gebuuren welke ons hebben verklaard dat op den negentienden Mei dezes jaars
des morgens ten Zeven uren in het huis No. 1298. is overleden Roelof Beekman oud [Zoon>]
Een en een half Jaar Zoon van Jan Willem en Maria Kleinburink / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten / De Burgemr
/ AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Beekman:
19-6-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 19-6-1815 No 107. / In het jaar achtien honderd vijftien den Negentienden Junij zijn voor ons Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat gecompareerd Leendert Koopman en Jan Willem Beekman geburen
welke ons hebben verklaard dat op den Zeventienden Junij dezes jaars des nademiddags ten
Vier uren in het huis No. 1068 is overleden Elizabeth Diedriks oud Vier en veertig Jaren gehuwd geweest met Piet Berens. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve
na voorlezing onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Beekman:
15-11-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 15-11-1815 No 196 / In het jaar achtien
honderd vijftien den Vyftienden November zijn voor ons Burgemeester van Zutphen Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat gecompareerd Jonas Vrymoed en Johannes Siebers geburen welke
ons hebben verklaard dat op den veertienden November dezes jaars des morgens ten Acht uren
in het huis No. 1298 is overleden Gerhard Beekman oud acht weeken Zoon van Jan Willem
Beekman en van Maria Klein Burink / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben
dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc
1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– Ludovica Wilhelmina (Louisa Willemina) Beekman:
17-1-1853: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-1-1853 No 8. / Heden den Zeventienden der maand January achttien honderd drie en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland, verschenen Albert Beekman, van beroep Landbouwer oud Zes en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gertruda Spiegelhoff, zyne huisvrouw, op Maandag den Zeventienden der maand January achttien honderd drie en vijftig, des
nachts ten half twee uren, ten huize van hem Comparant in Veldhunten No. 170, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Louisa Willemina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Peter Schepers van beroep Kleermaker, oud een en zestig jaren, en Johannes Franken, van beroep daglooner, oud negen 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 eerstgenoemden getuige, hebbende
de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als zulks niet
geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Beckmans:
1-4-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736 / 1 april / Baptizata est Joanna
/ Parentes Henricus Heuvel et anna gertrudis Keutters / Patrini Evert Beyer et maria Beckmans
[<Becks] // [cc 1982-1999 tB]
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– Maria (Maria) Beckmans:
24-9-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 / 24 7tber. / Baptizatus est
oswaldus Joannes / Parentes Lambertus Scholten et maria neijenhuijs / Patrini geradus Scholten
et maria beckmans // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Beeckman:
21-2-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 21 febr: / Baptizata est
Joanna / Parentes Joan Kramp et Jenneke Meurs / Patrini Joannes Huijnck et Maria Beeckman
// [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Beeckmans:
20-4-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 20. April / Baptizatus est
Joannes / Parentes Bernardus Beijer et Margaretha Hölscher / Patrini Gerhardus Hölscher et
Maria Beeckmans // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Beekman (ook: Beckman):
3-8-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 3 augusti / Baptizata est
maria / parentes Joannes Beekman [of Beckman?] et margaritha Reijnholts / patrini henricus
Reijnholt [#m] et maria Beckman // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Beeckman:
4-5-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / den 4. Meij. / Joannes Hulskamp
uijt Boekholt Laetst gewoondt onder Gendringen / en Maria Beeckman, weduwe uijt Aanholt. /
dese met Attest den 19. Meij na Aanholt versonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Marija) Beekmans:
24-10-1794: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1794 / Den 24 october is marija
Beekmans overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Baakman:
8-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 5 / [date des actes:] 8
Avril 1812. / [nature des actes:] Conseil de famille, contenant nomination d’un Subrogé tuteur /
[Nom et prenom des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, Jean Henri, enfants mineurs de Hermanus Baakman et Hendrina Aalders / Gerrit Jean van Hal tuteur Subrogé / [leur
domicile:] Oer en Pol, commune d’Ulft, canton Gendringen / Oer, Canton Gendringen / [Enrégistrement:] 11 Avril 1812 f 13 Ro C. 7 & 8 D: 2 fr: 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium
verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Maria (Maria) Baakman:
14-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 30 / [date des actes:]
14 mai 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille pour faire partage et separation de biens /
[Noms et prenoms des Parties:] Hendrina, Engelina, Maria, Bernardus, et Jean Henri Enfants
mineurs de Hermanus Baakman / [leur domicile:] Oer en Pol caton (!) de Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812 fo 18 R o C e 7 d: 1 fr. 26 ct // [N.B.: Het originele repertorium verkeert
in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
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– Maria (Maria) Beekman:
5-12-1812: Vredegerecht Gendringen (RA Arnhem, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838, inv.nr. 1657 No 114 [twee kolommen: links in het Nederlands, rechts in het
Frans]: / [linkerkolom:] Op Heden den Vyfden December des Jaars agttien Honderd en Twaalf,
is voor ons Jacob Johan Haesebroeck, Vrederegter des Cantons Gendringen, arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven Yssel [^verscheenen], Jan Ressenaar [^woonende te Arnhem] denwelken aan ons ter kennis bragt dat hy voorneemens was een Huwelyk aan te gaan met
Maria Beekman wede van Christiaan Mulder woonagtig te Arnhem, dat hem hiertoe ontbrak
het doodattest van de Grootouders van zyne aanstaande Egtgenoote, met naam Gerret Beekman
en Geertuy (!) Beyers. / Dewelken in Gendringen Zouden Zyn overleden, en waarvan geen aanteekening is gehouden, uit hoofd[e] er destyds geen doodregister wierdt gehouden. / Waarom hy
ons verzogt het getuigenis van de door hem mede gebragte getuigen aan te neemen welken van
dit overlyden kennis draagen. / Waarop dadelyk Zyn gecompareerd. / 1: Jan van Elsen oud vyf
en Tagtig Jaaren, schoenmaaker / 2. Wessel Plettenburg oud vier en Tagtig Jaaren Timmerman.
/ 3: Osewald Jan Scholten oud Zeven en Zeventig Jaaren Landbouwer / 4: Gerret Beekman, oud
vier & Zestig Jaaren, Smits Baas, woonend[e] te Ulft in dit Canton, en de drie eerst genoemden
in ’t dorp Gendringen. / Welke verklaard hebben dat Gerret Beekman en Geertruy Beyers voor
onheuglyke Jaaren alhier Zyn overleden en begraaven welke verklaaring de Comparanten met
Eede hebben bevestigd. / Waarvan wy het tegenswoordig proces-verbaal hebben opgemaakt ’t
welk de Comparanten met ons hebben getekend, uitgezonderd Wessel Plettenburg die verklaard
heeft niet te Kunnen schryven. / J: J: Haesebroeck / Jan van Elsen / o ij Scholten / G Beekman /
Jan Ressenaar // [rechterkolom:] Ce Jourd’hui le Cinq Decembre mille huit Cent et douze, est
Comparu par devant nous Jacque Jean Haesebroeck Juge de Paix du Canton de Gendringen
Arrondissement de l’Isle Supérieur, Jean Ressenaar demeurant a Arnhem, qui á porté á notre
connaissance, qu’il voudroit Contracter Mariage avec Maria Beekman veuve de Christiaan
Mulder, demeurant a Arnhem, qu’il lui manquoit l’attestation du déces du Grand Pere et Mere
de sa future. nommé Gerret Beekman et Geertruy Beyers. / Lesquelles Scroient decedé á Gendringen, et duquelle decé on n’a pas tenu en notice, á Cause qu’on ne tenoit pas des Registre[s?]
dans ce tems. (!) / Pourquoi il requiroit de nous d’entendre les témoins qu’il á porté avec lui, et
qu’ils ont Connoissance de ce Décé. / Et Sont Comparu Immédiatement / 1e. Jean van Elsen
Cordonnier agée quatre vingt Cinq an / 2e Wessel Plettenburg agée quatre vingt quatre an. / 3e
Osewald Jan Scholten agée Soixante dix sept an Cultivateur / 4e Gerret Beekman forgeron, agée
Soixante quatre an, demeurant á Ulft dans ce Canton, et les trois premiers nommées dans Gendringen / Qu’ils ont declare que Gerret Beekman et Geertruy Beyers Sont décèdé et enterri ici
depuis un tems (!) Immemorial, qu’elle (!) declaration est [factio?] par les Comparans Sous Sermens Solemnel. / De quoi nous avons dressé le présent proces-verbal ce qui les Comparans ont
signé avec nous, excepté Wessel Plettenburg qui á Declaré de ne savoir écrire // Enregistré à
Terborg le [Huit?] Decembre mil Huit Cent douse fo. 42 Vo 7 [twee onleesbare tekens] [de...]
un franc et Vingt six Centime [slecht leesbaar: defaborature?] / Boutonnet // [cc 17-4-1999 tB]
– Maria (Maria) Baakman:
17-1-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 879): [sub «Anno Domini
1824 baptizati sunt»] 17 Jan[:] / Arnoldus / F:l: Henrici Hilders et Gerarda Heinst Par: / Henricus Berendse et Maria Baakman Susc: // [cc 31-10-2007/20-1-2008 tB]
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– Maria (Maria) Baakman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3644),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 566:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 421
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Maria Baakman
– Geboortedatum: den 4 maart 1796
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 2-9-2004/27-3-2005 tB]
– Maria (Maria) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3740),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 575:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 430
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 11)
– Naam: Maria Beekman
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 tot en met 7 vert naar Bergh
[cc 2-9-2004/2-4-2005 tB]
– Maria (Maria) Baakman:
3-7-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-7-1839 No. 71. / Heden den derden der
maand July een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Frans Willem Hafkenscheid van beroep Kuiper oud een en Veertig jaren, en Fredrik Westervelt van beroep dagloner oud een en Zeventig jaren, beide te Ulft in deze Gemeente
woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweeden der maand Julij des jaars achtien honderd negen en dertig des namiddags ten twee uren, in het huis N o. 421 te Ulft binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven dagen is overleden Aleida Wilbrink, Zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, dochter van Hendrik Wilbrink, Olieslager, en
van diens huisvrouw Maria Baakman, beide in deze Gemeente woonachtig / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten. /
F W Hafkenscheid / F Westervelt / v.Woelderen // [cc 15-11-2002/26-4-2003 tB]
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– Maria Aleida (Maria Aleida) Beckman:
12-9-1933: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 424]: [geb./ged.] 10/10-91896: Henricus / Parentes: Joannes Winters et Everdina Meuleman (Groot Azewijn) / Patrini:
Gerardus Meuleman (Zeddam) et Anna Maria Sanders (Nijmegen) / Observ.: No. 190 / Die 12
sept. 1933 in ecclesia par. de Azewijn matrimonium contraxit cum Maria Aleida Beckman. //
[cc 1982-1999 tB]
– Maria Aleida (Maria Aleida) Beekman:
3-7-1934: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 970]: [geb./ged.] 3/4-71934: Everdina / Parentes: Henricus Winters et Maria Aleida Beekman (Azewijn) / Patrini:
Antonius Joes Winters et Aleida Beekman-Aalderink / Observ.: Confirmata 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Wilhelmo Johanne Antonio Driessen in eccla Si Matthaei de Azewijn die
27 Maii 1959. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Aleida (Maria Aleida) Beekman:
18-7-1935: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 988]: [geb./ged.] 18/18-71935: Aleida Johanna / Parentes: Henricus Winters et Maria Aleida Beekman (Azewijn) / Patrini: Bernardus Beekman (Azewijn) et Joha Stein-Winters (Didam) / Observ.: Confirmata 10-71946 / Matrimonium contraxit cum Alberto Johanne Gerardo van Berthray in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 30 Aug. 1966. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Johanna (Marie Anne) Beekman:
19-4-1742: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij weergegeven]: Marie Anne
Beekman / woonplaats: Vianen / overleden op 19-4-1742 // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Theodora (Maria Theodora) Beekman:
14-1-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781. / [sc.: Jan. 14.] / Hendrik Wolters Z:v.
wijl: Hendrik Wolters uijt Silwold, / en Maria Theodora Beekman, d.v. Jan Beekman uijt Ulft.
/ [verzonden naar] Zilwold // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Theodora (Maria Theodora) Beekmans:
21-1-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 [sc.: Jan:] 21. / [geheel doorgestreept: Hendrik Wolters Z.v. wijl: Hendrik Wolters uijt Silwold. / en Maria Theodora Beekmans. d.v. Jan
Beekman uijt Ulft] // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus (Martinus) Beekman:
8-1-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 8-1-1819 No. 4. / Op heden den achtste Januari agttien honderd en negentien des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Derk
Gaymans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Johannes Grootenhuis oud acht en vyftig Jaren, Cipier en Hendrik Schuring
oud vyftig Jaren, Oppasser in de gevangenissen wonende beide binnen deze Stad / welke ons
hebben verklaard, dat Martinus Beekman, ongehuwd, geboren en wonende te Berchem bij
Osch, van beroep bakkersknecht, den Zevende dezer des namiddags om half twee uren ten huise
van eerste comparant in den ouderdom van vyftig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens ons is getekend. // [cc
1982-1999 tB]
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– Mechtildis (Mechelt) Beekman:
5-3-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 155): 5. Martii [1813.] / Baptizata est Gertruda / filia legitima Antonii Kroes, et Joannae Sesing Conj: / Susceperunt Joannes Kroes, et
Mechelt Beekman. // [cc 23-3-2007/18-9-2008 tB]
– Mechtildis (Mechteld) Beekman:
1-4-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-4-1816 No 15. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Eersten der maand April, 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 / Bernardus Venderbosch oud
Achtentwintig jaren, Landbouwer – en Derk Rexwinkel oud drie en Dertig jaren ook Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den eenendertigsten der maand Maart dezes jaars, des avonds ten negen uren, in het huis No 460 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zestig jaren is overleden Teunes Sesink, Landbouwer,
Eheman van Mechteld Beekman, in deze Gemeente 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 de Declaranten. / bernardus Venderbos / D: Rexwinkel / FWJdeHaes // [cc
(Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/25-5-2007 tB]
– Mechtildis (Megchelt) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3530),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 538:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 410
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 2)
– Naam: Megchelt Beekman
– Geboortedatum: den 6 Sept 1777
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Johanna Haakshorst vertr Mei 1828 naar Wisch. / 7. Willem
Könning den 15 maart 1828 naar Wisch vertrokken.
[cc 26-8-2004/20-3-2005 tB]
– Mechtildis (Megchelt) Beekman:
23-3-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-3-1839 No. 33. / Heden den drie en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël
Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Miggelbrink van beroep Landbouwer oud negen en twintig
jaren, en Berend Westerveld van beroep Landbouwer oud Negen en twintig jaren, beide te Bredenbroek in deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en
twintigsten der maand Maart des jaars achtien honderd negen en dertig des nachts ten half een
uren, in het huis No. 490 te Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Achten
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BEEKMAN (nr. 42-2 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 68

Veertig Jaren is overleden Jan Willem Borkes, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest
in deze gemeente, weduwenaar van wylen Megchelt Beekman, Zoon van wylen de ehelieden
Derk Borkes en Aaltjen Kemperman. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten. / Jan Miggelbrink / B: Westerveld /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Beekman:
30-6-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736 / 30 Junii / Baptizata’ Sunt
Maria et Joanna Sorores / Parentes Joannes hesselaer et margaritha Elijsabeth winants / Patrini
1ma’ prolis Theodorus heghuijs et aleijda huijincks / Patrini 2da’ prolis [geen voornaam vermeld] Beekman et anna [<aleijda] Schoenmaeker. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Becman:
22-4-1769: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1769 / den 22 apriel is [geen voornaam vermeld] becman sijn kient ov[er] lee[den] // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (vrou) Beekmans:
19-11-1795: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1795 / Den 19 novenber is vrou
beekmans [<bekmans] overleden // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Beekman:
3-7-1934: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 970]: [geb./ged.] 3/4-71934: Everdina / Parentes: Henricus Winters et Maria Aleida Beekman (Azewijn) / Patrini: Antonius Joes Winters et Aleida Beekman-Aalderink / Observ.: Confirmata 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Wilhelmo Johanne Antonio Driessen in eccla Si Matthaei de Azewijn die 27
Maii 1959. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Beekman:
?-10-1945 (trouwkaart huisarchief Engelwijk): Willem Ch. Th. Renting en Jantje van der Veen
hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden D.V. op Woensdag 14 November a.s. / Kerkelijke inzegening des voormiddags
om 11.30 uur door den Weleerw. Heer Ds. J. H. Renting, in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen.
/ Megchelen, Hoogestraat 184 / Doetinchem, Kruisberg K 24 / October 1945. / Gelegenheid tot
gelukwenschen na de Huwelijksinzegening in Hotel van Dielen van 12.30 tot 2 uur. / Toekomstig adres: Yselstraat 144, Gendringen. / Tevens hebben wij de eer U uit te noodigen op ons Huwelijksfeest den geheelen dag [#des avonds] / [drukkerij] Beekman Gendringen // [cc 19821999 tB]
– O...: / – P...: / – Q...: nog geen gegevens.

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

J.H.G. te Boekhorst – BEEKMAN (nr. 42-2 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 69

– Regina Ludovica Geertruida (Regina Louiza Gertruda) Beekman (?):
29-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-1-1886 No. 22 / Heden den negen en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johann, Engelbert Sluijter van beroep zonder oud acht
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Sophia, Hendrika Beekman, ongehuwd in deze gemeente woonachtig op Woensdag den zeven en twintigsten der
maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten half acht uren, ten huize van
hem comparant in Gendringen Wijk A. No. 6. binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind,
van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda, en zulks op verzoek van genoemde moeder; zijnde de aangever bij de bevalling tegenwoordig geweest. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Bernard Dahlhaus van beroep metselaar oud zes en veertig jaren, en Hendrik Derksen van beroep dienstknecht oud een en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. / [renvooi, met paarse inkt:] Krachtens vonnis
der arrondissements Regtbank te Arnhem van den elfden October achttien honderd zes en tachtig, behoorlijk geregistreerd, ingeschreven op het acht en dertigste en negen en dertigste blad
van het loopende register der acten van geboorte dezer gemeente, wordt alhier ter verbetering
der nevenstaande acte aangeteekend dat in plaats van het woord “ongehuwd” daarin worde gelezen “zijne echtgenoote” en in plaats van de woorden “waaraan de voornamen zijn gegeven van
Regina, Louiza, Gertruda en zulks op verzoek van genoemde moeder, zijnde de aangever bij de
bevalling tegenwoordig geweest”, de woorden “waaraan door den vader de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda”. / Gendringen den achttienden October achttienhonderd
zes en tachtig. / De Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, V D Laar. / [einde renvooi] // [cc 1982-1999 tB]
– Reinera Christina (Renette Christiana) Bachman:
31-8-1738: RBS 507 (Doetinchem): 31-8-1738 / Michiel de Haas, Wdnaar van Catrina Bongers, /
ende Renette Christiana Bachman / beide alhier, procl. 17, 24, 31 Aug: copul: eodem dito. //
[cc 1982-1999 tB]
– Rudolphus (Roelof) Beekman:
20-5-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 20-5-1815 No 90 / In het jaar achtien honderd vijftien den Twintigsten Mei zijn voor ons Burgemr van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Jonas Vrijmoed en Garrit Jan van de[r] Linde [:handtekening: G J
van der Linde] gebuuren welke ons hebben verklaard dat op den negentienden Mei dezes jaars
des morgens ten Zeven uren in het huis No. 1298. is overleden Roelof Beekman oud [Zoon>]
Een en een half Jaar Zoon van Jan Willem en Maria Kleinburink / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten / De Burgemr
/ AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
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– Sophia Hendrica (Sophia Hendrika) Beekman:
29-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-1-1886 No. 22 / Heden den negen en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johann, Engelbert Sluijter van beroep zonder oud acht
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Sophia, Hendrika
Beekman, ongehuwd in deze gemeente woonachtig op Woensdag den zeven en twintigsten der
maand Januarij achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten half acht uren, ten huize van
hem comparant in Gendringen Wijk A. No. 6. binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind,
van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda,
en zulks op verzoek van genoemde moeder; zijnde de aangever bij de bevalling tegenwoordig
geweest. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Bernard Dahlhaus van beroep metselaar oud zes en veertig jaren, en Hendrik Derksen van beroep dienstknecht oud een en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. / [renvooi, met paarse inkt:] Krachtens vonnis
der arrondissements Regtbank te Arnhem van den elfden October achttien honderd zes en tachtig, behoorlijk geregistreerd, ingeschreven op het acht en dertigste en negen en dertigste blad
van het loopende register der acten van geboorte dezer gemeente, wordt alhier ter verbetering
der nevenstaande acte aangeteekend dat in plaats van het woord “ongehuwd” daarin worde gelezen “zijne echtgenoote” en in plaats van de woorden “waaraan de voornamen zijn gegeven van
Regina, Louiza, Gertruda en zulks op verzoek van genoemde moeder, zijnde de aangever bij de
bevalling tegenwoordig geweest”, de woorden “waaraan door den vader de voornamen zijn gegeven van Regina, Louiza, Gertruda”. / Gendringen den achttienden October achttienhonderd
zes en tachtig. / De Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, V D Laar. / [einde renvooi] // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus Bernardus (Stephanus Bernardus) Beekman:
19-6-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-6-1882 No. 87. / Heden den negentienden 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, Gerhardus Theodorus Hendrixen van beroep akkerbouwer oud negen en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Anna Catharina
Gertrud Terhorst, zijne huisvrouw, zonder beroep op zondag den achttienden der maand Juny
achttien honderd twee en tachtig, des avonds ten acht uren, ten huize van hem Comparant in
Veldhunten Wijk A N o 258 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk
geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Theodorus Martinus / Waarvan wij deze Acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Gerrit Naafs van beroep akkerbouwer
oud twee en dertig jaren, en Stephanus Bernardus Beekman van beroep landbouwer oud acht
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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Theodora) Beekman:
6-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 873): [sub «1823 baptizati
sunt»] 6. Decem: / Gerardus / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borgreven (!) Par: / Antonius
Beekman et Getrudis Borgreven (!) Susc: // [vervolg:] et Engelbertus / F:l: Par: ut Supra / Gerardus Borggreven et Theodora Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/19-9-2008 tB]
– Theodora (Theodora) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1346),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 209:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 165 [N.B.: ingeschreven in de volgorde: 163 – 164 – 166 – 165 – 167]
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 2)
– Naam: Theodora Beekman
– Geboortedatum: den 7 maart 1798
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Jacobus Ernsten Mei 1826 vertrokken naar Sub N o 236 / Willemina
Kolenbrander ook vertrokken Mei 1827. / Derk Bussink mei 1827. vertrokken / 3 Bernadus
Slutter Mei 1827 overleden / No 9 vertrokken Mei 1829 naar Sub N o 730 / N o 10 id~ naar Sub
No 871
[cc 3-6-2004/22-8-2004 tB]
– Theodora (Theodora) Beekman:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1975): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Kuiperstraat
– Huisnummer: C [425>] 424
– Aantal personen: 5 [dit is nr. 5]
– Naam: Theodora Beekman
– Leeftijd: 29 jaar
– Geboorteplaats: Duiven
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Dienstbode
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 17-10-2003/1-1-2004 tB]
– Theodorus (Doores) Beekman:
6-3-1779: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1779 / Den 6 Maart is Doores Beekman overleeden // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Theodorus Joannes) Beekman:
15-10-1917: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 362]: [geb./ged.] 28/28-81892: Maria Cathrina / Parentes: Henricus Lanters et Maria Geurtsen (Groot Azewijn) / Patrini:
Everardus Geurtsen (Germania) et Cathrina Riegnat[:?] / Observ.: No. 41 suppl. / Die 15 oct
1917 in ecclesia de Bladel matrimonium contraxit cum Theodoro Joanne Beekman. // [cc
1982-1999 tB]
– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wenceslaus: zie sub Wesselus
– Wesselus (Wessel) Beekman:
2-2-1743: Wessel Beekman, boerderij, geb. 2-2-1743 (woonplaats: Hunten); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 167 // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Beeckman:
30-7-1769: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1769. / den 30. Julij / Wessel Beeckman,
Zoon van Gerrit Beeckman uijt Halderen Laetst gewoont te Velthunten onder Gendringen / en
Johanna Catharina Eerinckvelt, Dogter van Jan Eerinckvelt uijt Velthunten onder Gendringen. /
deese den 20. Aug: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Beekman:
9-2-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794 / [sc.: Feb.] 9 / Antoni Aalders. Z.v. Hendrik Aalders, / en Janna Beekman d.v. Wessel Beekman. / beide onder Gendringen. / [getrouwd:] Maart. 2 // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1385),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 6)
– Naam: Wessel [Beekman]
– Geboortedatum: den 9 Novemb 1805
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
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– Wesselus (Wessel) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1391),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 12)
– Naam: Wessel Beekman
– Geboortedatum: den 2 Febr [1746>] 1742
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
– Wesselus (Wenceslaus) Beekman:
28-6-1941: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1104]: [geb./ged.] 28/28-61941: Anna Maria / Parentes: Henricus Winters et Aleida Maria Beekman (Azewijn) / Patrini:
Wenceslaus Beekman (Nieuwdijk) et Maria Kobessen-Winters (Azewijn) / Observ.: Confirmata 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Josepho Gerhardo Maxantio Welling in ecclesia Si
Matthaei de Azewijn die 23 m. Julii 1968. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Baakman:
31-12-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 211): 31. December [1813.] [N.B.: dit is de
laatste inschrijving van het jaar 1813; tB] / Baptizata est. Willemina / filia legitima Hermani
Baakman, et Bartje Smits Conj: / Susc: Hermen Messing, et Gertrud Heinst. // [cc 23-3-2007/59-2008 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Beekman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1386),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 213:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 170
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 7)
– Naam: Willemina [Beekman]
– Geboortedatum: den 19 Sept 1810
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3) Mei 1827 gehuwd / 11) vertr Mei 1827 naar Wisch. / 16. Kremer,
Hendrina vertr Augustus 1828. / 13 Stroet, Berendina vertr Mei 1827 / 15 B J Averbeek vert /
17 W: Welling vert naar Sub 889
[cc 3-6-2004/27-8-2004 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Baakman:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2328),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 340:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 273
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 4)
– Naam: Willemina [Baakman]
– Geboortedatum: den 28 Decem 1814
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 Johanna ten Bensel vertr Mei 1827. / 8 & 9 Wessel Kolenbrander
& Derk Aalders vert Mei 1826 / 11 vert Mei 1828 na[ar] No 68
[cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Wilhelmus (Willem) Baakman:
23-10-1758: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 797 (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 Baakman
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Wehl (commune Zeddam)
– Geboortedatum: 23. Oct: 1758.
[cc 29-8-2008/31-12-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Baakman:
7-6-1786: Willem Baakman, boerenwerk, geb. 7-6-1786 (woonplaats: de Pol); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 305 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Beekman:
19-11-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 19-11-1821 No. 47. / Op heden den
Negentienden November agttien honderd een en twintig, des namiddags ten een uren, compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hermanus van Randwyk oud Vier en Zestig Jaren, Schoenmaker / en Jesais (!) Mossel oud Vier en Dertig Jaren, Verwer beide wonende
te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Willem Beekman geboren te Wageningen
Zoon van Wouter Beekman geboren te Arnhem en Maria Surmond geboren te Wageningen en
beide alhier woonachtig den achttienden November ’S avonds om negen Uuren in den ouderdom van Zeven Jaren in de agterstraat la A No 214 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens ons is geteekend. / H V Randwijk / J van Mossel / M.A. van Ommeren // [cc 4-2-2002/7-3-2002 tB]
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– Wolterus (Wouter) Beekman:
19-11-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 19-11-1821 No. 47. / Op heden den
Negentienden November agttien honderd een en twintig, des namiddags ten een uren, compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hermanus van Randwyk oud Vier en Zestig Jaren, Schoenmaker / en Jesais (!) Mossel oud Vier en Dertig Jaren, Verwer beide wonende
te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Willem Beekman geboren te Wageningen
Zoon van Wouter Beekman geboren te Arnhem en Maria Surmond geboren te Wageningen en
beide alhier woonachtig den achttienden November ’S avonds om negen Uuren in den ouderdom van Zeven Jaren in de agterstraat la A No 214 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens ons is geteekend. / H V Randwijk / J van Mossel / M.A. van Ommeren // [cc 4-2-2002/7-3-2002 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 14 october 2010 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

Aalderink (ook Eelderink e.d.), uitgave 118-1 (G)
Abbink (ook Abbing e.d.), uitgave 92-1 (G)
Agelink (ook Egelink e.d.), uitgave 144-1 (G)
Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), uitgave 70-2 (G)
Anneveld (ook Anneveldt e.d.), uitgave 141-1 (G)
Ansink (ook Antzing e.d.), uitgave 94-1 (G)
Baars (ook Baers e.d.), uitgave 87-1 (G)
Bannink (ook Bennink e.d.), uitgave 145-1 (G)
Barink (ook Baarink e.d.), uitgave 71-1 (G)
Beekman (ook Baakman e.d.), uitgave 42-2 (G)
Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Bleumink (ook Bluemink e.d.), uitgave 129-1 (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), uitgave 95-1 (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.), uitgave 56-2 (G)
Bongers (ook Bongards e.d.), uitgave 117-1 (G)
Borkes (ook Borkens e.d.), uitgave 68-1 (G)
Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), uitgave 35-2 (G)
Bosman (ook Boschman e.d.), uitgave 54-1 (G)
Branderhorst (ook Branthorst e.d.), uitgave 60-1 (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.), uitgave 107-1 (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), uitgave 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), uitgave 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), uitgave 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), uitgave 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), uitgave 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), uitgave 50-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), uitgave 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), uitgave 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), uitgave 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), uitgave 29-2 (G)
– van Dillen (ook van Dielen e.d.), uitgave 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), uitgave 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
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–
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–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (G)
Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
Donkers (ook Donker e.d.), uitgave 49-1 (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.), uitgave 78-1 (G)
Druten (ook van Druten e.d.), uitgave 89-1 (G)
Duenk (ook Deunk e.d.), uitgave 133-1 (G)
Eltink (ook Elsink e.d.), uitgave 156-1 (G)
van Essen (ook Essen e.d.), uitgave 143-1 (G)
Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.), uitgave 34-2 (G)
Geerlink (ook Geerligs e.d.), uitgave 100-1 (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.), uitgave 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.), uitgave 25-2 (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), uitgave 63-1 (G)
Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Gilsink (ook Gilsing e.d.), uitgave 47-1 (G)
Gosselink (ook Gosseling e.d.), uitgave 80-2 (G)
Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), uitgave 149-1 (G)
Hakvoort (ook Hackfort e.d.), uitgave 74-1 (G)
Hamer (ook Hamers e.d.), uitgave 119-1 (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.), uitgave 106-1 (G)
Harterink (ook Hartring e.d.), uitgave 105-1 (G)
Haverkamp (ook Havercamp e.d.), uitgave 151-1 (G)
Heersink (ook Heersing e.d.), uitgave 155-1 (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.), uitgave 84-1 (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), uitgave 108-1 (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), uitgave 22-2 (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.), uitgave 26-2 (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), uitgave 103-1 (G)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), uitgave 134-1 (G)
Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jolink (ook Joolink e.d.), uitgave 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), uitgave 79-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), uitgave 59-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), uitgave 109-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), uitgave 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), uitgave 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), uitgave 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), uitgave 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), uitgave 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), uitgave 30-2 (G)
Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), uitgave 157-1 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), uitgave 41-2 (G)
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Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), uitgave 67-2 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), uitgave 83-1 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), uitgave 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), uitgave 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), uitgave 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), uitgave 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), uitgave 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), uitgave 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), uitgave 58-1 (G)
Maandag (familiedossier), uitgave 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), uitgave 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), uitgave 139-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), uitgave 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), uitgave 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), uitgave 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), uitgave 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), uitgave 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), uitgave 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), uitgave 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.), uitgave 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), uitgave 51-1 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), uitgave 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), uitgave 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), uitgave 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), uitgave 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), uitgave 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), uitgave 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), uitgave 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), uitgave 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), uitgave 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), uitgave 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), uitgave 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), uitgave 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), uitgave 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), uitgave 123-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), uitgave 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), uitgave 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), uitgave 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), uitgave 48-2 (G)
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Sesink (ook Seesing e.d.), uitgave 81-1 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), uitgave 96-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), uitgave 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), uitgave 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), uitgave 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), uitgave 125-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), uitgave 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), uitgave 115-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), uitgave 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), uitgave 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), uitgave 38-2 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), uitgave 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.), uitgave 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), uitgave 85-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), uitgave 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), uitgave 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), uitgave 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), uitgave 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), uitgave 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), uitgave 110-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), uitgave 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), uitgave 99-1 (G)
Weyers (ook Weijers e.d.), uitgave 61-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), uitgave 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), uitgave 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), uitgave 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), uitgave 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), uitgave 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), uitgave 15-2 (G)
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