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CENT
(ook Centen, Send, Sent, Senten, Zents e.d.)
De documentatie in deze publicatie is afkomstig uit de actotheek van
het Algemeen Historisch Archief (AHA), een verzameling eigenhandige afschriften van allerlei aard die in 1982 door ondergetekende in
digitale vorm is opgezet en sindsdien voortdurend met nieuwe vondsten
wordt aangevuld. De meeste documenten (opgeslagen in duizenden
familiedossiers) hebben betrekking op de provincie Gelderland (Achterhoek, Liemers en Veluwe).
Alle stukken zijn alfabetisch op de voornamen geordend aan de hand
van fictieve gelatiniseerde standaardnamen. De in de tekst zelf gebezigde schrijfwijze wordt telkens tussen haakjes vermeld. Elk afschrift (cc)
eindigt met de paraaf van ondergetekende (tB), en sinds de eeuwwisseling bovendien met de transcriptie- en verwerkingsdatum.
De kleine collectie Cent wordt u hierbij gepresenteerd als nr. 50 in de
reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief. Zie voor een
overzicht van alle overige publicaties in deze reeks de lijst aan het eind
van dit bestand. Enkele speciale tekens:
# = doorhaling
^ = toevoeging
> = veranderd in.
Uw vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: ahadata@zonnet.nl.

© J.H.G. te Boekhorst
Doetinchem, 17 november 2006
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– Albertus (Bart) Senten:
2-8-1833: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 2-8-1833 No 45 /
Heden den Tweeden der maand Augustus één duizend acht honderd
drie en dertig, des voor de middags om Elf uren, is voor ons Steven
Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Bart
Senten van beroep klompemaker oud dertig jaren, woonachtig te
Gaanderen onder deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te
maken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Terink oud Zes en dertig jaren, op donderdag den Eersten der
maand Augustus dezes jaars, des Nademiddags ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Theodora Margareta. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arnoldus Willemsen van beroep
Klompemaker oud Vier en Veertig jaren, en van Bernardus Elshof. van
beroep Eigen werk doende oud dertig 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 ingeschreven en voorgelezen te zijn, door ons zijn geteekend met den
Comparand en tweede Getuige hebbende de Eerste Getuige Arnoldus
Willemsen verklaard niet te kunnen Schrijven. / B Senten / B elshof / S
Horsting // [cc tB]
– Bart: zie sub Albertus
– Dora, Dorothea: zie sub Theodora
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– Elisabeth (Elisabeth) Cent:
11-1-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1839 No.
2. / Heden den Elfden der maand January een duizend acht honderd
negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Jan Verheije van beroep boeren werk doende
oud Zes en Zestig jaren, en Gerrit Venhorst van beroep dagloner oud
vier en dertig jaren, beide te Megchelen in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand January
des jaars achtien honderd negen en dertig des avonds ten Zeven uren,
in het huis No. 209 te Megchelen binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Negen en Zeventig Jaren is overleden Hendrina Smellenberg Zonder beroep, geboren te Millingen in Prúissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevroúw van Jan Hendrik Huekshorst, landboúwer in deze Gemeente woonachtig, dochter van wylen
de ehelieden Albertus Smellenberg en Elisabeth Cent. / 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 den eerstgenoemden Comparant,
hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde
verklaard niet te Kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. //
[cc tB]

honderd acht en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendricús van de Pavert, Klompenmaker oud acht en twintig jaren, en Jan Hendrik Kornelissen, Landboúwer oud Zeven en twintig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zatúrdag den Achtsten der maand December een duizend acht honderd acht
en dertig des morgens ten half zeven uren, in het huis No. 468 in den
Pol binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie en zestig jaren is
overleden. Willem Roes, dagloner, geboren en woonachtig geweest
binnen deze Gemeente, eheman van Geertrúida Kempkes, en Zoon van
wylen de ehelieden Derk Roes en Geertrúida Sent. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. /
met de Comparanten. // [cc tB]
– Gerhardus (Gerth) Sent:
16-1-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 16
Janu: / Baptizatus est Wilhelmus / parent. Joannes Hubes et Enneke
Janssen / pat. Gerth Sent et Vieken Brussen. Ass= Gerth Rheinholt //
[cc tB]

– Geertruida (Geertruida) Sent:
8-12-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1838 No.
110 / Heden den achtsten der maand December een duizend acht

– Gerhardus (Gradus) Sent:
15-4-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: April 15.] /
Gradus Sent. Z:v. Willem Sent van onder Gendringen / en Aleida
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Nienhuis d.v. wijl: Gerrit Nienhuis. / nu beide te Netterden thans onder
Gendringen behorende. / [getrouwd:] 20 Maij // [cc tB]

úúren zijn voor ons vice Burgemr in afwezentheid van de Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Jan
Nieuwenhúis, landbouwer, oud vier en Zeventig Jaaren, en [C, veranderd in:] Gerrit Cent, daglooner, oud Een en Zestig Jaaren, bijde in
deze Gemeente woonachtig welke ons verklaard hebben, dat Gerrit
Braam, landboúwer, op den Eerste Júlij, des middags Een úúr, in 't huis
No 42 in den ouderdom van twee en Tagchentig Jaaren, Zoon van
Nicolaas Braam, en Elisabeth Derksen bij de overleeden is overleden.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. / uitgenoomen Gerrit Cent, welke verklaarde niet te Kúnnen
Schrijven. // [cc tB]

– Gerhardus (Gerrit) Send:
14-7-1813: Gerrit Send, journalier (gem. Netterden); genoemd in
AHA-document 8130714a // [cc tB]
– Gerhardus Cent:
14-1-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 14-1-1815 No 5 / In
het jaar achtien honderd vijftien den Veertiende Januarij des Nademiddags half vier is voor ons vice Burgermeester, in Afweezentheid van
den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier
gecompareert Johannes te Poel Landbouwer oud Zes en Vijftig jaren,
ons verklarende, dat zijne huisvrouw Gerritjen Harfkes oúd twee en
dertig Jaren op den twaalfde Januarij des morgens om twaalf uren is
verlost van een Dochter welke de voornaam van Johanna Theodora
heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jan Hemmink Landboúwer
oúd Zes en Zestig Jaren, Gerrit Cent Dagloonder, oúd drie en Zestig
Jaren, bijde in deze Gemeente woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend / uitgenoomen Gerrit Cent Verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc tB]
– Gerhardus (Gerrit) Cent:
3-7-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 3-7-1815 No 26 / In
het jaar achtien honderd vijftien den derde Julij des morgens Negen

– Gerhardus (Gerrit) Cent:
2-11-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 2-11-1816 No 41 /
Heden den tweeden der maand November een duizend achthonderd
zestien, des Voordemiddags om thien uren, is voor ons C: Kroes vice
Burgemr als hier toe bij beslúit van [den] Burgemeester Speciaal gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Johannes Theodorús te Poel
Landboúwer oud Zes en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon
welke zijne huisvrouw Gerritje Herfkens oud twee en dertig jaren, op
Donderdag den een en Dertigsten der maand October, des Savonds ten
Acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Antonius Franciscús / waarvan wij deze
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acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Cent daghúúrder, oud drie en Zestig jaren, en van Jan Hemming Landboúwer
oud Zeven en Zestig 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./ úitgenomen Gerrit Cent
verklaard niet te Kúnnen Schrijven. // [cc tB]

derske massoep. / patrini Joannes Beijer et Hermina Lybrants / Bernardus Strutman testis // [cc tB]

– Gerhardus Bernardus Maria (?) (Ger.B.M.) Cent:
28-2-1975: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1194]:
[geb./ged.] 6/6-11-1945: Irmgard Frederika Bernardina / Parentes:
Wilhus Alfonsus Mart. Berendsen et Maria Henrica Berend. Schenning
(Azewijn) / Patrini: Bernardus Schenning (Kilder) et Irmgard M.B. Peters (Azewijn). / Domi in necessitate baptizata in pede sab[?] obstetrice
Kniest / Ecclesia cond. rebaptisata Fr. Gommers W.P. Assist. / Observ:
Confirmata 19-9-1955 / Matrimonium 28-2-1975 Netterden cum Ger.
B.M. Cent // [cc tB]
– Gisbertus (Gijsbert) Cent:
31-12-1750: Gijsbert Cent, daghuurder, geb. 31-12-1750 (woonplaats: de Pol); genoemd in AHA-document 8110906a nr. 273 // [cc
tB]

– Hendrica (Hendriena) Sent:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 2-2-1766 geboren (AHA-volgnr.
3926), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 621:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 454
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 2)
– Naam: Hendriena Sent
– Geboortedatum: den 2 Febr 1766
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 9-9-2004/21-4-2005 tB]
– Hendricus (Henrikus) Cent:
2-4-1876: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 103]:
[geb./ged.] 2-4-1876: Henricus Wilhelmus Dijker / Parentes: Wilhelmus Dijker et Joanna Varwijk (Groot Azewijn) / Patrini: Henrikus
Cent (Netterden) et Bernadina Varwijk (Zeddam). // [cc tB]

– Gisbertus (Gisbertus) Sent:
19-1-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. /
19 Januarii / Baptizatus est Gisbertus / parentes wilhelmus Sent et
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– Hendricus (Hendricus) Cent:
11-4-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-4-1879 No.
40 / Heden den Elfden der maand April 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 Hendrikus
Kamps van beroep Smid oud achtentwintig jaren, en Hendricus Cent
van beroep Arbeider oud Zevenendertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Tienden der maand April achttien honderd negen en zeventig, des avonds
ten acht uren, in het huis Wijk E No. 22 in Netterden binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van negen en Zestig Jaren en
acht maanden Henricus Bolwerk, Timmerman, geboren en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoot van Willemina te Raay Zonder
beroep wonende in deze gemeente, Zoon van Wenseslaus Bolwerk en
Hendrina Heister, echtelieden Landbouwers te Netterden overleden /
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / J H Kamps /
H Cent / VDLaar. // [cc 5-4-2001/18-7- 2002 tB]
– Johanna (Joanna) Sent:
25-7-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-7-1833 No 10
/ Heden den Vyf en twintigsten der maand July achtien honderd drie en
dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons Daniël Lodewijk
van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken

Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in
het gemeente húis Gerrit Egberts oud Een en twintig jaren, eigenwerk
doende geboren en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige zoon
van Engelbarth Egberts, eigenwerk doende in deze gemeente woonachtig en van wylen diens húisvroúw Everdina Hoeve de vader hierbij
tegenwoordig en Zyne toestemming gevende [met andere inkt: Zynde
denzelven negen en Zestig Jaren, oud] ter eenre; – en Joanna Sent oud
Vyf en dertig jaren, dienstmeid geboren en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige dochter van wijlen de Ehelieden Stephanús Sent
en aleida van Rossúm ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid
van Hendrik Rosier, timmerman oud vyf en veertig Jaren, Bernadus
Antoniús ter Steeg, Zadelmaker oud dertig Jaren, Hendrik Willem
Nakken Kúiper, oud dertig Jaren, Derk te Boekhorst, eigenwerk doende, oud Zeven en dertig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig
en verklaarden in geenen graad van verwantschap met partyen te
bestaan, door hun als getuigen [doorgestreept: door hun als partijen]
hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun
voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons
geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente
gedaan. waartegen niemand in oppositie is gekomen. / 2. Het Certificaat van Voldoening aan de nationale Militie / 3. Het doopattest van
den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid / 5. Het doodattest van de
moeder des Brúidegoms / 6. Het doodattest van de vader der Brúid / 7.
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Het doodattest van de moeder der Brúid. / En vermits de Brúid geene
bewyzen Konde produceeren van het overlijden harer grootouders Zoo
van Vaders als van moeders Zijde, Zoo hebben wy overeenkomstig het
advis van den Staatsraad van den 27. messidor 13e Jaar de Bruid aangemaand om ons bij Eede te verklaren, dat de plaats waar hare grootouders Zoo van vaders als van moeders Zyde het laatst gewoond
hebben en gestorven zijn, haar onbekend is, en nadat zy ons by Eede
verklaard had, daarvan geene de minste kennis te dragen, Zoo hebben
wy ons deze verklaring ook door de vier genoemde getúigen doen afleggen / En daar in het overgelegde doodattest van de moeder des
Bruidegoms de naam staat Everdina Hoeven en in de doodattesten van
de oúders der Brúid de namen staan Steven Sent en Aaltje van Rossum
terwijl dezelve volgens de overgelegde doopattesten moesten zyn Stephanús Sent en Aleida van Rossum, Zoo heeft dan de Bruidegom overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard dat deze alhier genoemde Everdina Hoeven is geweest Zyne wezentlyke moeder en
haren eigentlyken naam is geweest Everdina Hoeve, en de brúid dat
deze alhier genoemde Steven Sent en Aaltjen van Rossum Zyn geweest hare wezentlyke ouders en dat hunne eigentlyke namen Zyn
geweest Stephanus Sent en Aleida van Rossum. / Voorts het zesde
Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan
Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een
toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der
wet verklaard, dat Gerrit Egberts en Joanna Sent door het huwelijk
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in

de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de Bruidegom, de vader van den Bruidegom en de getuigen, onder goedkeuring van Vier
woorden drúks in deze acte doorgehaald, hebbende de Bruid na daartoe aangezocht Zynde verklaard niet te Kúnnen Schryven. // [cc tB]
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– Johanna (Johanna) Sent:
23-1-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-1-1836 No
10 / Heden den drie en twintigsten der maand January een duizend acht
honderd zes en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Gerrit Egberts, Landboúwer oud Vier en twintig jaren, en
Gerrit Jan te Boekhorst, metselaar oud Zeven en dertig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den twee en twintigsten der maand January een duizend acht honderd zes en dertig des avonds ten elf uren, in het huis No. 616 in Ziek
binnen deze gemeente, [doorgestreept: in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Johanna
Sent, oud acht en dertig Jaren, huisvroúw van den eerstgenoemden
Comparant, welk Kind aan ons Ambtenaar levenloos is vertoond / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten onder goedkeuring van Zes woorden
druks in deze acte doorgehaald. // [cc tB]
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– Johanna (Johanna) Sent:
24-1-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-1-1843 No 6. /
Heden den Vier en twintigsten der maand Janúarij achttien honderd
drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Egberts van beroep
Landboúwer oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke
verklaarde, dat Johanna Sent, Zyne húisvroúw op maandag den drie
en twintigsten der maand January achttien honderd drie en veertig, des
nachts ten een uren, ten huize van hem Comparant in Ziek No. 615,
binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerardús. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Gradus Johannes te Boekhorst van beroep Metselaar oud drie en
veertig jaren, en Bernardús Tijgelavond, van beroep Landboúwer oud
een en zeventig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Regisers (!) ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en
de Getúigen. // [cc tB]

– Johannes Franciscus Antonius (Joannes Franciscus Antonius) Zents:
1-7-1961: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 954]: [geb./
ged.] 19/19-8-1933: Geertruida Joanna / Parentes: Bernardus Joannes
Ampting en Bernardina Geurtsen / Patrini: Martinus Geurtsen (Berlicum, N.Br.) et Joanna Bernardina Ampting (Elst, Gld.) / Observ.: Confirmata 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Joanne Francisco
Antonio Zents in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 1 Julii 1961 //
[cc tB]

– Johanna (Johanna) Sent:
25-2-1880: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 164]:
[geb./ged.] 25/25-2-1880: Anna Johanna / Parentes: Wilhelmus Dijker
et Theodora Varwijk (Groot Azewijn) / Patrini: Gerhardus Varwijk
(Zeddam) et Johanna Sent (Netterden). // [cc tB]
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– Josephus Lambertus (Josephus Lambertus) Centen:
10-8-1937: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1029]:
[geb./ged.] 10/10-8-1937: Ida Antonia Elisabeth / Parentes: Johannes
Henricus Linnebank et Henrica Johanna Schoenakker (Azewijn) / Patrini: Antonius Schoenakker (Keyenburg) et Elisabeth Wolsing (Zeddam) / gedoopt door Y. Bless sac. Terborg / Observ.: Confirmata 127-1946 in Gaanderen / Matrimonium contraxit cum Josepho Lamberto Centen in ecclesia Si Martini de Gaanderen die 3 Maii 1962. //
[cc tB]
– Lambertus (Lammert) Cent:
15-6-1786: Lammert Cent, daghuurder, geb. 15-6-1786 (woonplaats:
de Pol); zie document 8110906a nr. 629 // [cc tB]
– Sophia (Sophia) Sent:
28-5-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 28-5-1814 No 27. /
Heden den Achtëntwintigsten der Maand Meij, eenduizend achthon-
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derd 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 Jan
Wolters, oud Negenëntwintig Jaren, Schoenmaker woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den achtentwintigsten der Maand van Meij
eenduizend achthonderd veertien, des morgens om vier uren uit hem
declarant, en Zijne huisvrouw Sophia Sent geboren, en aan hetwelk hij
verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Hendrikus / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van
Jan ten Have oud Negenëntwintig jaren, Kuiper woonachtig te Sillevold en van Johannes Nienhuis oud dertig jaren, Schoenmaker woonachtig te Sillevold / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben
opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het Kind, en de getuigen, ten gezegden dage en Jare. / Jan
Wolters / Jan Ten Haave / J Neyenhuys / Pliester vice Burgemr // [cc tB]

Richard Boeveldt Eerste Assessor by indispositie van den Schout en
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen
en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Derk Sesink dagloner
oud twee en Zestig Jaren, en Aalbert Giezen ook dagloner oud zeven
en twintig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij
verklaarden, dat op vrijdag den vierden der maand Januarij achttien
honderd twee en twintig des middags ten Een uren, in het huis No. 373
in varsselder binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zestig Jaren
is overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] Aaltjen van Rossum Ehevrouw van Steven Sent dagloner en dochter van wijlen Jan
van Rossum en Aaltjen Geerling / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. [:de punt is
abusievelijk voorgedrukt] met den eerstgenoemden Comparant nadat
den laatstgemelden Comparant daartoe aangezocht verklaard had van
niet te Kunnen Schryven / D sesink / JRBoeveld // [cc 29-9-2001 conform het te Arnhem berustende origineel/26-8-2002 tB]

– Stephanus (Steven) Cent:
4-10-1760: FA 7539 nr. 125 [inscription 13-8-1811]: Steven Cent,
daghuurder te Varsseler; geb. 4-10-1760; zie document 8110906a nr.
125 // [cc tB]
– Stephanus (Steven) Sent:
5-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-1-1822 No 3 /
Heden den vyfden der maand Januarij een duizend acht honderd twee
en twintig, des voordemiddags ten Elf uren, zijn voor mij Johan

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

– Stephanus (Steven) Sent:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-10-1761 geboren (AHA-volgnr.
1621), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 250:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 197
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– Aantal bewoners: 10 [of meer, gezien de aantekening bij nr. 10: "Zie
verder Sub No 39"] (dit is nr. 4)
– Naam: Steven Sent
– Geboortedatum: den 6 Octob 1761
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [Dagloner?]
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1, 2, 3. gaan inwonen by Sub No 642 / 4
Steven Sent Sub No [263?, veranderd in:] 251
[cc 10-6-2004/4-9-2004 tB]
– Stephanus (Stephanus) Sent:
25-7-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-7-1833 No 10
/ Heden den Vyf en twintigsten der maand July achtien honderd drie en
dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons Daniël Lodewijk
van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in
het gemeente húis Gerrit Egberts oud Een en twintig jaren, eigenwerk
doende geboren en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige zoon
van Engelbarth Egberts, eigenwerk doende in deze gemeente woonachtig en van wylen diens húisvroúw Everdina Hoeve de vader hierbij
tegenwoordig en Zyne toestemming gevende [met andere inkt: Zynde
denzelven negen en Zestig Jaren, oud] ter eenre; – en Joanna Sent oud
Vyf en dertig jaren, dienstmeid geboren en woonachtig in deze
gemeente, meerderjarige dochter van wijlen de Ehelieden Stephanús
Sent en aleida van Rossúm ter andere zijde; dewelke in tegenwoordig-

heid van Hendrik Rosier, timmerman oud vyf en veertig Jaren, Bernadus Antoniús ter Steeg, Zadelmaker oud dertig Jaren, Hendrik Willem
Nakken Kúiper, oud dertig Jaren, Derk te Boekhorst, eigenwerk
doende, oud Zeven en dertig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig en verklaarden in geenen graad van verwantschap met partyen
te bestaan, door hun als getuigen [#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige
verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun
verzoek voldoende, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen,
op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. Waartegen niemand in oppositie is gekomen. / 2. Het Certificaat van Voldoening aan de nationale Militie / 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid / 5. Het doodattest van de moeder
des Brúidegoms / 6. Het doodattest van de vader der Brúid / 7. Het
doodattest van de moeder der Brúid. / En vermits de Brúid geene
bewyzen Konde produceeren van het overlijden harer grootouders Zoo
van Vaders als van moeders Zijde, Zoo hebben wy overeenkomstig het
advis van den Staatsraad van den 27. messidor 13e Jaar de Bruid aangemaand om ons bij Eede te verklaren, dat de plaats waar hare grootouders Zoo van vaders als van moeders Zyde het laatst gewoond hebben en gestorven zijn, haar onbekend is, en nadat zy ons by Eede verklaard had, daarvan geene de minste kennis te dragen, Zoo hebben wy
ons deze verklaring ook door de vier genoemde getúigen doen afleggen / En daar in het overgelegde doodattest van de moeder des
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Bruidegoms de naam staat Everdina Hoeven en in de doodattesten van
de oúders der Brúid de namen staan Steven Sent en Aaltje van Rossum terwijl dezelve volgens de overgelegde doopattesten moesten zyn
Stephanús Sent en Aleida van Rossum, Zoo heeft dan de Bruidegom
overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard dat deze alhier
genoemde Everdina Hoeven is geweest Zyne wezentlyke moeder en
haren eigentlyken naam is geweest Everdina Hoeve, en de brúid dat
deze alhier genoemde Steven Sent en Aaltjen van Rossum Zyn geweest hare wezentlyke ouders en dat hunne eigentlyke namen Zyn
geweest Stephanus Sent en Aleida van Rossum. / Voorts het zesde
Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan
Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet
verklaard, dat Gerrit Egberts en Joanna Sent door het huwelijk zijn
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve,
na voorlezing, door ons onderteekend met de Bruidegom, de vader van
den Bruidegom en de getuigen, onder goedkeuring van Vier woorden
drúks in deze acte doorgehaald, hebbende de Bruid na daartoe aangezocht Zynde verklaard niet te Kúnnen Schryven. // [cc tB]

Sent et derske massoep / patrini henricus Joannes bongers et hendrina
splethoff / Elijsabeth heuvels testis. // [cc tB]

– Theodora (Dortje/Dorothea) Sent:
30-9-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750. /
30 7tbris / Baptizata est dortje alias Dorothea / parentes wilhelmus

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

– Theodora (Dora) Sent:
14-4-1776: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / [sc.: April] 14. /
Derk Roessen, Z.v. wijl. Lammert Roessen. onder Varseveld, wonend
onder Gendringen, / en Dora Sent, d.v. Willem Sent uijt Ulft, onder
Gendringen / getrouwt. Maij 19 // [cc tB]
– Theodora (Theodora) Cent:
19-5-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 19-5-1815 No. 5 /
In het jaar achttien honderd vijftien den Negentiende Meij des avonds
vier úúren zijn voor ons vice Burgemeester in afwezentheid van den
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Johannes Roes BoereKnegt, oud drie en dertig jaren, geboren te
Etten, wonende te Netterden Canton Gendringen meerderjarige zoon
van Derk Roes en Theodora Cent woonende als daglooners in de gemeente Etten alhier tegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en
Maragretha Alijda Limbeek; oud drie en dertig jaren, geboren te Zeddam, woonachtig te Netterden meerjarige dochter van Willem Limbeek, woonagtig in de Gemeente Zeddam, als daglooner, alhier teegenwoordig en toestemmende, en Johanna Bússing in den Jaare 1800 dertien, zoo als blykt uit het hier by gevoegde dood attest overleeden ter
andere zijde; dewelke ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen binnen deze
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Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den Zevende
Meij en op Zondag daar aan volgende den veertiende Meij des Jaars
agtien hondert vyftien; zoo hebben wij, daar ons geene verhindering
tegens dit huwelijk is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, alle de bij de Wet vereischte stukken voorgelezen, alsmede het
zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den titel over het
Huwelijk; en hebben, aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd,
of zij zich tot man en vrouw nemen wilden, waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam
der Wet verklaard, dat Johannes Roes, en Maragretha Alyda Limbeek
door het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Heister timmerman, oud
drie en vijftig Jaaren, Andries Brúins daglooner oud een en vyftig
Jaaren, derk Geurtsen daglooner oúd veertig Jaaren alle woonagtig in
deze gemeente, en hebben wij en de getúigen, deze acte geteekent, op
dag en Jaar als Booven, uitgenoomen, de Brúidigom en de Bruid, de
vader [van, veranderd in:] en moeder van de Brúidïgom de vader van
de Bruid welke verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc tB]

– Aantal bewoners: 10 [of meer, gezien de aantekening bij nr. 10: "Zie
verder Sub No 39"] (dit is nr. 5)
– Naam: Theodora [Sent? Seesink?]
– Geboortedatum: den 9 Octob 1795
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1, 2, 3. gaan inwonen by Sub No 642 / 4
Steven Sent Sub No [263?, veranderd in:] 251
[cc 10-6-2004/4-9-2004 tB]

– Theodora (Theodora) Sent (?):
31-12-1826 t/m 1836 (register): 9-10-1795 geboren (AHA-volgnr.
1622), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 250:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 197

– Theodora (Theodora) Sent:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 29-9-1748 geboren (AHA-volgnr.
4024), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 640:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 464
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Theodora Sent
– Geboortedatum: den 29 Sept 1748
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1) Timmerman / 7) Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 16-9-2004/23-4-2005 tB]
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– Theodora (Theodora) Sent:
18-1-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-1-1843 No 1.
/ Heden den achttiende der maand Janúarij 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 / Hendrik Emmerik van beroep daglooner oud negen en veertig jaren, en Hendrik van de Pavert van beroep daglooner oud twee en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zeventienden der maand Janúarij achttien honderd drie en veertig, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 464 in den Pol, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en vijftig jaren is overleden Theodorús Roes, daglooner, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Theodora Stroeteman, dagloonster in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Derk Roes en
Theodora Sent. / 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 tB]

van beroep klompemaker oud dertig jaren, woonachtig te Gaanderen
onder deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte
van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Terink
oud Zes en dertig jaren, op donderdag den Eersten der maand Augustus dezes jaars, des Nademiddags ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Theodora Margareta. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Arnoldus Willemsen van beroep
Klompemaker oud Vier en Veertig jaren, en van Bernardus Elshof. van
beroep Eigen werk doende oud dertig 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 ingeschreven en voorgelezen te zijn, door ons zijn geteekend met den
Comparand en tweede Getuige hebbende de Eerste Getuige Arnoldus
Willemsen verklaard niet te kunnen Schrijven. / B Senten / B elshof / S
Horsting // [cc tB]

– Theodora Margaretha Senten:
Geboortenregister Ambt Doetinchem, 2-8-1833 No 45 / Heden den
Tweeden der maand Augustus één duizend acht honderd drie en dertig,
des voor de middags om Elf uren, is voor ons Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Bart Senten
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– Wilhelmus Sent:
RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750. / 30 7tbris /
Baptizata est dortje alia`s Dorothea / parentes wilhelmus Sent et
derske massoep / patrini henricus Joannes bongers et hendrina splethoff / Elijsabeth heuvels testis. // [cc tB]
– Wilhelmus Sent:
RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 19 Januarii /
Baptizatus est Gisbertus / parentes wilhelmus Sent et derske massoep.
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/ patrini Joannes Beijer et Hermina Lybrants / Bernardus Strutman
testis // [cc tB]

AHA-publicaties

– Wilhelmus Sent:
Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1776 / [sc.: April] 14. / Derk
Roessen, Z.v. wijl. Lammert Roessen. onder Varseveld, wonend onder
Gendringen, / en Dora Sent, d.v. Willem Sent uijt Ulft, onder Gendringen / getrouwt. Maij 19 // [cc tB]

In de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief zijn de
volgende publicaties verschenen (2 en 10 zijn nog in voorbereiding):
1. Het Gildeboek van Netterden (1719-1853)
(kasboek van het Walburgisgilde, 157 pagg., met uitgebreid register)
(zie de site www.heemkunde.nl)

2. Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769)
– Wilhelmus Sent:
Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / [sc.: April 15.] / Gradus
Sent. Z:v. Willem Sent van onder Gendringen / en Aleida Nienhuis
d.v. wijl: Gerrit Nienhuis. / nu beide te Netterden thans onder Gendringen behorende. / [getrouwd:] 20 Maij // [cc tB]
– Wilhelmus Sent:
Inventaris van het archief van de ambtenaren belast met de invordering
van de belasting op het recht van successie 1806-1817; Rijksarchief
Arnhem, inv. nr. VI-91, blz. 14, nr. 80 (38) [ondertekening: W Te
Boekhorst (koster)] / [Gendringen] / Lyst der dooden 1807 / op Den 19
November is overleden willem sent en beGraven op Den 23 November // [cc tB]

(transcriptie gereed; index in voorbereiding; info: ahadata@zonnet.nl)

3. Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735)
(652 pagg., met uitgebreid register; zie de site www.heemkunde.nl)

4. Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957)
(naar het typoscript van Van Schilfgaarde; zie de site www.heemkunde.nl)

5. Paspoorten Doetinchem (1811)
(85 paspoorten, Franstalig; zie de site www.genealogiedomein.nl)

6. Doesburgse kwartierlijst (circa 1810)
(lijst van 596 huizen en bewoners; zie de site www.genealogiedomein.nl)

7. Het Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813)
(zie de site www.genealogiedomein.nl)

8. Het Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811)
(zie de site www.genealogiedomein.nl)

***

9. Oorlogsschade in de heerlijkheden Gendringen en Etten in het
rampjaar 1672
(zie de site www.genealogiedomein.nl)
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10. Het Lexicon Vahalicum – Taalkrummels

21. Koldewei in het AHA

(woordenlijst van het dialect van de Wals onder Gendringen)
(info: ahadata@zonnet.nl)

(familiedossier, ook Coldewei e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

11. Varsseveld in het AHA
(akten van de burgerlijke stand e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.)
(zie de site www.genealogiedomein.nl)

12. Ulftse gegevens in het AHA

23. Rademaker in het AHA

(akten van de burgerlijke stand e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Ramaker e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

13. Berghse varia in het AHA

24. Heister in het AHA

(akten van de burgerlijke stand e.d.; zie de site www.heemkunde.nl)

(familiedossier, ook Heyster e.d.; zie de site www.heemkunde.nl)

14. Nakken in het AHA

25. Gesink in het AHA

(familiedossier; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Geessink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

15. Zweers in het AHA

26. Hiddink in het AHA

(familiedossier, ook Sweers e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Hidding e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

16. Terink in het AHA

27. Jolink in het AHA

(familiedossier, ook Teering e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Joolink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

17. Maandag in het AHA

28. Raterink in het AHA

(familiedossier, zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Roeterdink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

18. Mentjot in het AHA

29. Dieters in het AHA

(familiedossier, zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Ditters e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

19. Brus in het AHA

30. Kraaienbrink in het AHA

(familiedossier, ook Brusse e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Kreyenbrink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

20. Starink in het AHA

31. Zoutelande in het AHA

(familiedossier, ook Staring e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(overlijdensakten 1811, 1815–1819, 1830; zie de site www.genealogiedomein.nl)

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

22. Hesselink in het AHA

Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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32. Gemmink in het AHA

44. Vriezelaar in het AHA

(familiedossier, ook Gimmink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Friselder e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

33. Temmink in het AHA

45. Wildenbeest in het AHA

(familiedossier, ook Temming e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Wildebeest e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

34. Freriks in het AHA

46. Doetinchem (lidmaten 1738-1777) in het AHA

(familiedossier, ook Frederiks e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(transcriptie van RBS 507; zie de site www.genealogiedomein.nl)

35. Bos te Angerlo in het AHA

47. Gilsink in het AHA

(familiedossier, ook ten Bosch e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Gilsing e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

36. Wageningen in het AHA

48. Semmelink in het AHA

(akten van de burgerlijke stand e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Semelink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

37. Mentink in het AHA

49. Donkers in het AHA

(familiedossier, ook Klein Mentink e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Donker e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

38. Thomassen in het AHA

50. Cent in het AHA

(familiedossier, ook Tomassen e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Senten e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

39. Konink in het AHA
(familiedossier, ook Keuning e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

40. Van Dillen in het AHA
(familiedossier, ook Van Dielen e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

Info:
J.H.G. te Boekhorst, e-mail: ahadata@zonnet.nl

41. Kroes in het AHA
(familiedossier, ook Croesen e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

42. Beekman in het AHA
(familiedossier, ook Baakman e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

43. Rexwinkel in het AHA
(familiedossier, ook Reewinkel e.d.; zie de site www.genealogiedomein.nl)

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

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

