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ANKERSMIT
(ook ANCKERSMITH, ANKERSMID e.d. )

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), een door ondergetekende aangelegde digitale verzameling afschriften van allerlei
aard. De gegevens zijn op elke ingang alfabetisch en chronologisch geordend met behulp
van fictieve (gelatiniseerde) namen en worden voortdurend met nieuwe teksten aangevuld.
Deze transcripties zijn zeer geschikt voor genealogisch onderzoek.
Deze tweede editie van de collectie Ankersmit is nr. 70 in deze reeks. De volgorde van
de teksten in het origineel is hier en daar aangegeven door middel van AHA-volgnummers.
Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van
dit bestand toegevoegd.
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– A...:
– Aleida Margaretha (Aleijda Margaretha) Ankersmit:
28-1-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 934):
– Kind: Aleijda Margaretha Ankersmit
– Geboren: 28-1-1845
– Gedoopt: 9-3-1845
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 21-11-2008/5-5-2010 tB]
– Antonia (Antoinetta) Ankersmit:
18-6-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3217):
– Kind: Antoinetta Ankersmit
– Geboren: 18-6-1871
– Gedoopt: 27-8-1871
– Vader: Jacobus Engelbert Jan Ankersmit
– Moeder: Judith Angenita Catharina van Mourik // [cc 31-5-2009/3-9-2009 tB]
– Arnolda Hendrica (Arnolda Henrietta) Ankersmit:
23-8-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1102):
– Kind: Arnolda Henrietta Ankersmit
– Geboren: 23-8-1847
– Gedoopt: 26-9-1847
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 26-11-2008/14-4-2010 tB]
– Berendina (Diena) Ankersmit:
25-7-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1411):
– Kind: Diena Ankersmit
– Geboren: 25-7-1851
– Gedoopt: 10-8-1851
– Vader: Nicolaas Ankersmit
– Moeder: Harremina Erenst // [cc 8-1-2009/5-3-2010 tB]
– Berendina Hermina (Diena Harmiena) Ankersmit:
25-3-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3181):
– Kind: Gerrit Hendrik Kwerreveld
– Geboren: 25-3-1871
– Gedoopt: 30-4-1871
– Vader: Antoon Kwerreveld
– Moeder: Diena Harmiena Ankersmit // [cc 28-5-2009/4-9-2009 tB]
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– Berendina Hermina (Dina Harmina) Ankersmit:
2-7-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3544):
– Kind: Bernardus Dirk Kwerreveld
– Geboren: 2-7-1874
– Gedoopt: 30-8-1874
– Vader: Antoon Kwerreveld
– Moeder: Diena Harmina Ankersmit // [cc 8-6-2009/9-7-2009 tB]
– C...: / – D...: / – E...: / – F...: nog geen gegevens
– Gerharda Hermina (Grada Harmina) Ankersmit:
14-6-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 115):
– Kind: Grada Harmina Ankersmit
– Geboren: 14-6-1833
– Gedoopt: 22-12-1833
– Vader: Hendrik Ankersmit
– Moeder: Aaltjen Veugelink // [cc 3-10-2008/29-7-2010 tB]
– Gerharda Johanna (Grada Johanna) Ankersmid:
8-8-1905: Geboortenregister gemeente Steenderen, 8-8-1905 No 69. / Op heden den achtsten der
maand Augustus een duizend negen honderd en vijf, is voor ons Hendrik Jan Scholten Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenderen, in het huis der Gemeente, verschenen: Gradus Hendrikus Roordink oud eenendertig jaren, van beroep schoenmaker wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Maandag den zevenden der maand
Augustus dezes jaars, des namiddags ten vijf uren, binnen deze Gemeente, ten zijnen huize
staande te Rha, is geboren een kind, van het mannelijk geslacht uit Grada Johanna Ankersmid, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in het huis voormeld, welk kind zal genaamd
worden Hendrikus Arnoldus / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Gradus Hendrikus Limbeek oud vijfenvijftig jaren, van beroep slachter en van Johannes
Kniest oud drieenvijftig jaren, van beroep landbouwer beide wonende binnen deze Gemeente,
door den Comparant als Getuigen ten deze medegebracht, welke akte wij, na in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den comparant
en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Ankersmit:
4-10-1899: Geboortenregister gemeente Stad Doetinchem, 4-10-1899 No 106 / Heden den vierden October achttien honderd negen-en-negentig, is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Stad Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Gerrit Hendrik van
den Toren, Boekbinder oud vier en twintig jaren, wonende binnen deze Gemeente, / die ons
heeft verklaard dat zijne huisvrouw Hendrika Willemina Kleijn Zonder beroep op dinsdag den
derden der maand October dezes jaars des avonds ten negen uren, ten zynen huize is bevallen
van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaart de voornamen te geven van
Johanna Willemina / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jozef
Willem Hein boekdrukkersknecht oud negen en vijftig jaren en van Gradus Ankersmit, arbeider oud vyf en veertig jaren beiden wonende in deze gemeente / door de comparant als getuigen
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gekozen, / welke akte wij na voorlezing hebben onderteekend met den Comparant en de beide
getuigen / G H v den Toren / J W Hein / G Ankersmit / [onleesbaar: “... Ketjen”?] // [met potlood in de marge:] Deel V 201 NH // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerard) Ankersmit:
11-9-2004 (overlijdensadvertentie in “De Gelderlander” van 13-9-2004): [kruisteken] / Ruim
een half jaar na het overlijden van onze moeder en oma hebben wij nu ook afscheid moeten nemen van onze lieve vader en opa Gradus Eliesen / weduwnaar van Dien Beening / [geboren te]
Baak, 1 augustus 1917 / [overleden te] Doetinchem, 11 september 2004 / Wij zijn bedroefd,
maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend. // Willie en Hugo te Boekhorst-Eliesen [en] Ilse en Michael [en] Marloes en Maarten // Hannie en Gerard Ankersmit-Eliesen [en]
Karin en Gert [en] Remco // Henrie en Marja Eliesen-Siebelink [en] Ivo en Monique [en Dennis
en Hannah // Onze dank gaat uit naar de medewerkers van zorgcentrum Croonemate voor de
liefdevolle verzorging. // Correspondentieadres: Uilenesterstraat 9, 7256 KB Keijenborg //
Dinsdag 14 september zal er om 19.00 uur een avondwake voor hem worden gehouden in de
Heilige Geestkerk, Bilderdijkstraat 3 te Doetinchem, waarna er gelegenheid is tot condoleren en
afscheid nemen in het uitvaartcentrum van Monuta, Keppelseweg 40 te Doetinchem. / De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 15 september om 14.00 uur in de Heilige Geestkerk. Aansluitend vindt om 15.30 uur de crematieplechtigheid plaats in de aula van
crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem. / Na afloop is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. // [cc 20-9-2004/1-5-2008 tB]
– Hendrica (Hendrica) Ankersmit:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1169): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 243
– Aantal personen: 8 + 4 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 8]
– Naam: Hendrica Ankersmit
– Leeftijd: 42 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Werkbode
– Godsdienst: [niet ingevuld]
– Aanmerkingen: – // [cc 19-9-2003/9-11-2003 tB]
– Hendrica (Hendrika) Ankersmit:
15-4-1832: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 22):
– Kind: Engelberta Johanna Ottoline Kreunen
– Geboren: 15-4-1832
– Gedoopt: 8-5-1832
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Hendrika Ankersmit // [cc 2-10-2008/29-7-2010 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Ankersmit:
13-3-1848: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 13-3-1848 No. 36 / Op heden den Dertienden der maand Maart een duizend acht honderd acht en veertig, zijn voor ons Folkert Rijpperda,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente verschenen, Garret Roering oud twee en vijftig jaren, van beroep Metselaar, gebuur van de
overledene, en Lammert van Kasterop oud Zes en vijftig jaren, van beroep kleermaker, gebuur
van de overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat
op Zondag den twaalfden der maand Maart, dezes jaars, des namiddags ten zes uren, in het huis
staande in de ZandbergStraat Wijk B. No 187. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes
en zestig Jaren is overleden Albert Derk Assink, van beroep Horologiemaker, geboren en wonende alhier, gehuwd met Hendrika Ankersmit, zonder beroep, mede hier ter Stede woonachtig, zoon van Gradus Antonij Assink en Maria Groeneveld, beide overleden. / En hebben wij
hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend met de
Comparanten. / G Roering / L: Van Kasterop / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Wilhelmina (Hendrika Wilhelmina) Ankersmit:
30-1-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 265):
– Kind: Hendrika Wilhelmina Ankersmit
– Geboren: 30-1-1836
– Gedoopt: 6-3-1836
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrieka Smeenk // [cc 9-10-2008/29-7-2010 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Ankersmid:
27-3-1820: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 27-3-1820 No 16 / Heden den Zeven en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd en twintig, des voorde middags om Negen
uren, zijn voor ons Gerhardus Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Jannes Kremer oud vier en twintig jaren, van beroep Eigenwerk doende – en Jan Reinders oud drie en twintig jaren, van beroep Boere werk beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en
twintigsten der maand Maart des jaars achttien honderd en twintig, des nachts ten Een uren, in
het huis No. 116 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tien Jaren is overleden Hendrikus ankersmid / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met den Eersten Declarant dewijl den tweden declarant
verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven / G Melchers. / Johannes Kremer // [cc 21-3-2002/126-2002 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Ankersmit:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1373): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Zand-berg Straat
– Huisnummer: B 285
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 3]
– Naam: Hendrik Ankersmit
– Leeftijd: 80 jaar
– Geboorteplaats: Doetichem
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwenaar”)
– Beroep of relatie: Zonder
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: [met potlood ingevuld:] 6e [sc.: gebod] // [cc 26-9-2003/19-11-2003 tB]
– Hendricus (Hendrik) Ankersmit:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 2428): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Veerpoort Straat
– Huisnummer: D 510
– Aantal personen: 2 + 3 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 3]
– Naam: Hendrik Ankersmit
– Leeftijd: 23 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde man”)
– Beroep of relatie: Scheepstimmerman
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 24-10-2003/19-1-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Ankersmit:
27-3-1830: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 27-3-1830 No 20 / Heden den Zeven en
twintigsten der maand Maart één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf
uren, zijn voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Willemsen buiten beroep oud acht
en Zeventig jaren, / en Hendrik Ankersmit mede buiten beroep oud tachtig jaren, / beide in
deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der
maand Maart des jaars achttien honderd en dertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No.
301 Wijk B binnen deze Gemeente in den ouderdom van bijna een en vyftig Jaren is overleden
ongehuwd [#Jacob] [√Christine / Dit renvooy en het doorslaan van een woord goedgekeurt] Kuwatschki in leven gepensioneerd militair geboren te Busewald in het Koninkryk Pruissen den
negenden July Zeventienhonderd negen en Zeventig uit wylen de Ehelieden Johannes Kuwatschki en Anna Catharina Gramberts beiden te Busewald voornoemd overleden. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend / Verklarende echter de beide Comparanten niet te kunnen schryven. // [cc 19821999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Ankersmit:
1-4-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 1-4-1830 No 22 / Heden den Eersten der
maand April één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is voor
ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen de vroedvrouw Wilhelmina Ploeg huisvrouw van Harmen Bel
oud Zes en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene dochter welke Lamberdiena Coenraadts oud Vier en twintig jaren, op Woensdag den eenen dertigsten der maand Maart dezes jaars, des morgens ten negen
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke Zy verklaard heeft de voornaamen te willen geven
van Johanna Maria / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Willemsen buiten beroep, oud acht en Zeventig jaren, en van Hendrik Ankersmit mede
buiten beroep oud tachtig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend met de Comparante.
Verklarende echter de beide getuigen niet te kunnen schrijven. / [in de marge:] Bij acte van
huwelijksvoltrekking dd 14 November 1840 No 32, voor den Wethouder Ambtenaar van den
Burgerlyken Stand der Stad Doesborgh gepasseerd, hebben Lammert van Casterop, en Johanna
Lammerdiena Coenraadt, het kind in de hiertegenstaande acte van geboorte Sub No 22, voor het
hunne erkend, en gewettigd. / Doesborgh den 14 November 1840. / De Wethouder Ambtenaar
voornoemd. / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Ankersmit:
11-9-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 11-9-1830 No 59 / Heden den Elfden der
maand September één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen den stads Lantaarnopsteker Arend Wigmans oud acht
en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte
van geboorte van eenen Zoon welke Maria Margen oud twee en dertig Jaren huisvrouw van Johannes Wilhelmus Pieters oud Zes en dertig Jaren korporaal tamboer by het reserve bataillon
der Zevende Afdeeling Infanterie Zich thans te Velde bevindende [#jaren], op Vrydag den tienden der maand September dezes jaars, des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johannes Jacobus / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den kleermaker Derk Willem Kiesebrink, oud negen en twintig jaren, en van den scheepstimmermans (!) Hendrikus Ankersmit
[<Ankersmidt] oud Vier en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door
de comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend met de Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Ankersmit:
14-6-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 115):
– Kind: Grada Harmina Ankersmit
– Geboren: 14-6-1833
– Gedoopt: 22-12-1833
– Vader: Hendrik Ankersmit
– Moeder: Aaltjen Veugelink // [cc 3-10-2008/29-7-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Ankersmit:
11-7-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 342):
– Kind: Stevelina Ankersmit
– Geboren: 11-7-1836
– Gedoopt: 19-3-1837
– Vader: Hendrik Ankersmit
– Moeder: Aaltjen Veugelink // [cc 30-10-2008/29-7-2010 tB]
– Hendricus (?) (Henk) Ankersmit:
18-1-1984 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Als g’in nood gezeten / Geen uitkomst ziet / Wil
dan nooit vergeten / God verlaat u niet. // Na een leven van veel strijd en zorgen is in volle
vrede ontslapen, onze lieve moeder en oma Theodora Gezina Saalmink / weduwe van Johan
Gerrit Luimes / eerder weduwe van Hendrik Lankhof / geboren 25 februari 1912. / Gendringen:
Riek en Reint Ankersmit / Jolanda en Benny / Henk / Rene en Marga / Gendringen: Gert en
Leida Lankhof / Erik / Jeroen / 18 januari 1984 / Corr.adres: Walseweg 9, 7081 HE Gendringen
/ De begrafenis zal plaats hebben op maandag 23 januari te Megchelen. Daaraan vooraf zal om
13.00 uur een rouwdienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen. / Hierbij
wordt U beleefd uitgenodigd. / Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren, voor aanvang
van de rouwdienst in bovengenoemde kerk vanaf 12.30 uur. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Ankersmit:
30-1-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 66):
– Kind: Hendrik Willem Ankersmit
– Geboren: 30-1-1833
– Gedoopt: 2-3-1833
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 3-10-2008/29-7-2010 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Ankersmit:
3-2-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1598):
– Kind: Hendrik Willem Ankersmit
– Geboren: 3-2-1854
– Gedoopt: 5-3-1854
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 20-2-2009/16-2-2010 tB]
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– Hermina (Harmina) Ankersmit:
21-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2358):
– Kind: Harmina Ankersmit
– Geboren: 21-6-1863
– Gedoopt: 26-7-1863
– Vader: Maurits Ankersmit
– Moeder: Maria van den Toren // [cc 18-4-2009/16-11-2009 tB]
– I...: nog geen gegevens
– Jacoba (Jacoba) Ankersmit:
12-4-1775: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 111r, rechterkolom): / 1775. /
[na: “den 12 April aangenomen”] / Jacoba Ankersmit / attest naar Amsteldam 14 Juny 1776. //
[cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacobus) Anckersmith:
23-7-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 33): // Opt Reqte van Jacobus anckersmith wegens een gepaght block tiendt // Gesien den Inhoudt deser Reqte remitteren
aen den Suppliant uyt besondere redenen eens vijff dalers onder Conditie nogtans, dat aenstonts
by onsen seer Lieven getrouwen Rentmeester Antoni Spekeslager Sufficiente Borgen sal comen
stellen en de feytgelden betalen, sullende by foute vandien onse actie tegens den Selven blyven
in haer geheell waer naer voorn~: onse Rentmr: sigh te gedragen heeft: / Sigl~: opt Slott S Heerenbergh den 23 July 1723. / onderstont / Johanna ~ // [cc 28-1-2003/8-3-2003 tB]
– Jacobus Engelbertus Johannes (Jacobus Engelbert Jan) Ankersmit [Ankersmit]:
19-2-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 414):
– Kind: Jacobus Engelbert Jan Ankersmit
– Geboren: 19-2-1838
– Gedoopt: 25-3-1838
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 5-11-2008/19-7-2010 tB]
– Jacobus Engelbertus Johannes (Jacobus Engelbert Jan) Ankersmit [Ankersmit]:
18-6-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3217):
– Kind: Antoinetta Ankersmit
– Geboren: 18-6-1871
– Gedoopt: 27-8-1871
– Vader: Jacobus Engelbert Jan Ankersmit
– Moeder: Judith Angenita Catharina van Mourik // [cc 31-5-2009/3-9-2009 tB]
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– Jacobus Engelbertus Johannes (Jocobus Engelbert Jan) Ankersmit [Ankersmit]:
8-1-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3391):
– Kind: Otto Arnold Ankersmit
– Geboren: 8-1-1873
– Gedoopt: 30-3-1873
– Vader: Jocobus (!) Engelbert Jan Ankersmit
– Moeder: Judith Angenitha Catharina van Mourik // [cc 5-6-2009/3-8-2009 tB]
– Jacobus Engelbertus Johannes (Jacobus Engelbert Jan) Ankersmit [Ankersmit]:
10-1-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3630):
– Kind: Jan Cornelis Ankersmit
– Geboren: 10-1-1875
– Gedoopt: 25-4-1875
– Vader: Jacobus Engelbert Jan Ankersmit
– Moeder: Judith Angenita Catharina van Mourik // [cc 9-6-2009/26-6-2009 tB]
– Johanna (Anna) Ankersmit:
3-4-1765: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 99r, rechterkolom): 1765 / [na:
“den 3 April tot Ledematen aangenomen”] / Anna Ankersmit / attest: naar Amsteld: 11 April /
met dezelve in Meij wedergekeert. / naar Arnhem 19. [of 9?] Novb 1770 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Gesina (Johanna Gesiena) Ankersmit:
4-9-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 748):
– Kind: Johanna Gesiena Ankersmit
– Geboren: 4-9-1842
– Gedoopt: 16-10-1842
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 20-11-2008/25-5-2010 tB]
– Johanna Maria (Janna Maria) Ankersmit:
?-4-1743: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 76r, rechterkolom): 1743. / [na:
“op paaschen sijn na de gedane belijdenis des geloofs eñ beloften tot Ledematen aangenomen”]
/ Janna Maria Ankersmit. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Ankersmit:
13-3-1817: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 13-3-1817 No 5. / Heden den Dertienden
der maand Maart eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om half Elf uren,
zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen / Willem Lensink oud twee
en Vijftig jaren, van beroep Landbouwer / en Harmen Garvelink oud twee en Veertig jaren van
beroep Koopman / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den twaalfden der maand Maart des jaars 1817, des nademiddags ten twee uren, in het huis No.
94. binnen deze Gemeente, in de ouderdom van acht en Zeventig jaren is overleden Anna Lovink, huisvrouw van Jan Ankersmit Zonder beroep, mede binnen deze Stad woonachtig. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
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beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend, benevens door voormelde Comparanten, en den Secretaris. / W: Lensink / H Garvelink / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Cornelius (Jan Cornelis) Ankersmit:
10-1-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3630):
– Kind: Jan Cornelis Ankersmit
– Geboren: 10-1-1875
– Gedoopt: 25-4-1875
– Vader: Jacobus Engelbert Jan Ankersmit
– Moeder: Judith Angenita Catharina van Mourik // [cc 9-6-2009/26-6-2009 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Ankersmit:
25-12-1752: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 86v, rechterkolom): 1752. /
[na: “op Kersmis sijn na gedane belijdenisse des geloofs, ende beloften tot ledematen der Kerke
aangenomen, dese volgende”] / Jan Willem Ankersmit. // [cc 1982-1999 tB]
– K...: / – L...: nog geen gegevens
– Maria (Maria) Ankersmit:
21-3-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2635):
– Kind: Maria Ankersmit
– Geboren: 21-3-1866
– Gedoopt: 29-4-1866
– Vader: Maurits Ankersmit
– Moeder: Maria van den Toorn // [cc 23-4-2009/25-10-2009 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
29-11-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 122):
– Kind: Maria Hendrika Kreunen
– Geboren: 29-11-1833
– Gedoopt: 5-1-1834
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 3-10-2008/29-7-2010 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
7-9-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 233):
– Kind: Willem Kreunen
– Geboren: 7-9-1835
– Gedoopt: 18-10-1835
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 9-10-2008/29-7-2010 tB]
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– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
23-8-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 379):
– Kind: Jan Hendrik Reinier Kreunen
– Geboren: 23-8-1837
– Gedoopt: 17-9-1837
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 30-10-2008/23-7-2010 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
7-3-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 498):
– Kind: Arend Jacobus Kreunen
– Geboren: 7-3-1839
– Gedoopt: 4-5-1839
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 5-11-2008/3-7-2010 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
11-4-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 644):
– Kind: Otto Arnold Kreunen
– Geboren: 11-4-1841
– Gedoopt: 16-5-1841
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 7-11-2008/7-6-2010 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
5-11-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 761):
– Kind: Arendiena Kreunen
– Geboren: 5-11-1842
– Gedoopt: 11-12-1842
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 20-11-2008/23-5-2010 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
12-4-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 871):
– Kind: David Kreunen
– Geboren: 12-4-1844
– Gedoopt: 12-5-1844
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 21-11-2008/12-5-2010 tB]
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– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
23-6-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 962):
– Kind: Hendrik Marie Kreunen
– Geboren: 23-6-1845
– Gedoopt: [29>] 20-7-1845
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 26-11-2008/1-5-2010 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
5-1-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1132):
– Kind: Wilhelmina Hendrika Kreunen
– Geboren: 5-1-1848
– Gedoopt: 13-2-1848
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 26-11-2008/10-4-2010 tB]
– Maria Hendrica (Maria Hendrika) Ankersmit:
26-10-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1264):
– Kind: Maria Kreunen
– Geboren: 26-10-1849
– Gedoopt: 9-12-1849
– Vader: Willem Kreunen
– Moeder: Maria Hendrika Ankersmit // [cc 8-1-2009/22-3-2010 tB]
– Maria Wilhelmina (Maria Wilhelmina) Ankersmit:
28-4-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1401):
– Kind: Maria Wilhelmina Ankersmit
– Geboren: 28-4-1851
– Gedoopt: 29-6-1851
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 8-1-2009/6-3-2010 tB]
– Maurits (Maurits) Ankersmit:
21-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2358):
– Kind: Harmina Ankersmit
– Geboren: 21-6-1863
– Gedoopt: 26-7-1863
– Vader: Maurits Ankersmit
– Moeder: Maria van den Toren // [cc 18-4-2009/16-11-2009 tB]
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– Maurits (Maurits) Ankersmit:
21-3-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2635):
– Kind: Maria Ankersmit
– Geboren: 21-3-1866
– Gedoopt: 29-4-1866
– Vader: Maurits Ankersmit
– Moeder: Maria van den Toorn // [cc 23-4-2009/25-10-2009 tB]
– Maurits (2x) (Maurits/Maurits) Ankersmit:
25-8-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2983):
– Kind: Maurits Ankersmit
– Geboren: 25-8-1869
– Gedoopt: 26-9-1869
– Vader: Maurits Ankersmit
– Moeder: Maria van den Toren // [cc 21-5-2009/30-9-2009 tB]
– Maurits (Maurits) Ankersmit:
10-8-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-8-1920 No 57. / Op heden, den tienden
Augustus negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Gerrit Schuurman, oud vijf en twintig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige
zoon van de echtelieden Derk Willem Schuurman, oud zeven en zestig jaren, landbouwer, en
Willemina Schuurman, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen,
die, alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter eener, /
en Johanna Henriëtta Wesselina Hengeveld, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren
en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden Herman Christiaan Hengeveld, overleden, en Antonia Luijmes, [#oud een en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te
Dinxperlo, die, alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter
andere zijde] [in de marge: zonder beroep, wonende te Dinxperlo, hare toestemming tot dit huwelijk gevende blijkens hierbij overgelegde akte, ter andere zijde. / Renvooi en doorhaling van
vier en twintig geschreven woorden in nevenstaande akte goedgekeurd.] / ons overleggende de
navolgende stukken: / 1o. een geboorte extract van de bruidegom; / 2o. een geboorte-extract van
de bruid; / 3o. een overlijdens-extract van haar vader. / 4o. een bewijs van huwelijks-toestemming van haar moeder, opgemaakt door den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Dinxperlo. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van
aanplakking zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den vier en twintigsten Juli / 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 Gerrit Schuurman en Johanna Henriëtta Wesselina Hengeveld door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende
uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Hendrik Jan Schuurman, oud veertig jaren, landbouwer, broeder van den bruidegom, wonende te Gendringen, en Maurits Ankersmit, oud vijf
en dertig jaren, landbouwer, wonende te Doetinchem. / En is dezelve, na voorlezing, door ons
onderteekend met den bruidegom, de bruid, de ouders van den bruidegom, en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
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– Maurits (Maurits) Ankersmit:
10-8-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-8-1920 No 58 / Op heden, den tienden
Augustus negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Reinder Ankersmit, oud vijf en twintig jaren, landbouwer, geboren te Wehl, wonende te Gendringen, meerderjarige zoon van de echtelieden Reinder Ankersmit, oud drie en zestig jaren, landbouwer, en
Willemina van den Toren, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Doetinchem, die alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter
eener; / en Berta Wilhelmina Schuurman, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden Derk Willem Schuurman,
oud zeven en zestig jaren, landbouwer, en Willemina Schuurman, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die, alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / ons overleggende de navolgende stukken:
/ 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een geboorte-extract van de bruid / van welk
voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking
zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den vier en twintigsten Juli / 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
Reinder Ankersmit en Berta Wilhelmina Schuurman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk
daartoe verzochte getuigen, als: / Hendrik Jan Schuurman, oud veertig jaren, landbouwer, broeder der bruid, wonende te Gendringen, en Maurits Ankersmit, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, broeder van den bruidegom, wonende te Doetinchem, van beroep landbouwer / En is
dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de ouders van
bruidegom en bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Nicolaus (Nicolaas) Ankersmit:
30-7-1824: Huwelijksregister gemeente Doetinchem, 30-7-1824 No 12. / Heden den Dertigsten
der maand Julij een duizend acht honderd vier en twintig, zijn voor ons Wolter Coops D.J.Zoon,
Wethouder [#Burgemeester] als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Willem Buijl, van beroep daghuurder, oud vier en twintig jaren, geboren te Varsseveld en woonachtig binnen deze Stad,
meerderjarige zoon van Joannes Buijl overleden en van Gerretje ter Horst, van beroep werkvrouw, woonende te Varsseveld ter eenre; – en Maria Sauer, van beroep dienstmaagd, oud twee
en twintig jaren, geboren en woonachtig binnen deze Stad, meerderjarige dochter van Cornelius
Sauer, wiens verblijf, wegens eene twaalfjarige afwezigheid geheel onbekend is, en van Maria
Visser, van beroep werkvrouw, ook ter dezer Stede woonachtig ter andere zijde; dewelke in
tegenwoordigheid van Martinus Messink, van beroep Timmerman, oud Zestig Jaren, Hendrik
Martens, winkelier, oud vijf en vijftig Jaren, Gerret Smits, arbeider oud vier en vyftig Jaren en
Nicolaas Ankersmit, arbeider oud Een en dertig Jaren, alle meerderjarig en wonende binnen
deze Stad, in geene bloedverwantschap tot de aanstaande Echtgenoten staande, door partijen als
getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze
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verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de
bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. Een attest van het onverhinderd ergaan der proclamatien te Wisch, als het domicilium der moeder des bruidegoms / 3o
Een certificaat van voldoening door den bruidegom aan de wetten der nationale militie, afgegeven door den Heere Staatsraad Gouverneur der Provincie Gelderland. / 4o Een Extract uit het
Doopboek der Roomsch Catholijke Gemeente van Ter Borgh, bewijzende den doop des bruidegoms in den Jare AchttienHonderd / 5o Een dito uit dat der Roomsch Catholijke Gemeente van
Wijnbergen, waaruit blykt, dat de bruid in den Jare achttienHonderd en twee is gedoopt. / 6o
Een attest van het overlijden van den Vader des Bruidegoms te Varsseveld, in den Jare AchttienHonderd en twaalf. / Vervolgens heeft de bruid, overëenkomstig de dispositie van of het advis van den Staatsraad de dato 4 Thermidor, 13de Jaar met de vier getuigen, bij Eede gedeclareerd, dat, wegens eene ruim twaalfjarige afwezigheid van haren vader als militair mede tegen
rusland te velde zynde getrokken, dezelve met deszelfs al of niet nog aanwezen, noch met de
tijd en plaats van zijn overlijden geheel onbekend is; – welke verklaring ook door de moeder
der bruid mede bij Eede is bevestigd. – Zynde de moeder des bruidegoms en der bruid alhier
tegenwoordig hunne toestemming gevende. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan Bruidegom en
Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door
elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Willem Buijl en Maria Sauer
voornoemd door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in
twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons
onderteekend benevens door de voormelde comparanten, uitgezonderd de bruid, en de moeders
zóó van den bruidegom als der bruid benevens Gerret Smits die verklaarden niet te kunnen
schrijven. / Willem buill / M; Messing / H Martens / N Ankersmit / W Coops DJz // [cc 19821999 tB]
– Nicolaus (Nicolaas) Ankersmit:
25-7-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1411):
– Kind: Diena Ankersmit
– Geboren: 25-7-1851
– Gedoopt: 10-8-1851
– Vader: Nicolaas Ankersmit
– Moeder: Harremina Erenst // [cc 8-1-2009/5-3-2010 tB]
– Otto (Otto) Ankersmit:
25-12-1752: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 86v, rechterkolom): 1752. /
[na: “op Kersmis sijn na gedane belijdenisse des geloofs, ende beloften tot ledematen der Kerke
aangenomen, dese volgende”] / Otto Ankersmit. // [cc 1982-1999 tB]
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– Otto (Otto) Ankersmit:
12-2-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem (ongenummerde akte nr. 6 d.d. 12-21816) / Heden den Twaalfden der maand Februarij eenduizend achthonderd en zestien, des
voordemiddags om half Elf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen / de Heeren Engelbert Jan Hendrik Termaat oud Zes en Veertig jaren, openbaar Notaris. / en Simon van Merrebach oud Drie en Dertig jaren, Apothecar; / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tienden der maand februarij des jaars
1816, des voordemiddags ten twee uren, in het huis No. 4, binnen deze Gemeente, in de ouderdom van vijf en Tachtig jaren is overleden Otto Ankersmit; Weduwenaar van Hendrika Ter
Maat. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend; benevens door den Secretaris. / EJH Termaat / S. Van Merrebach / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
30-1-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 66):
– Kind: Hendrik Willem Ankersmit
– Geboren: 30-1-1833
– Gedoopt: 2-3-1833
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 3-10-2008/29-7-2010 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
30-1-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 265):
– Kind: Hendrika Wilhelmina Ankersmit
– Geboren: 30-1-1836
– Gedoopt: 6-3-1836
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrieka Smeenk // [cc 9-10-2008/29-7-2010 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
19-2-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 414):
– Kind: Jacobus Engelbert Jan Ankersmit
– Geboren: 19-2-1838
– Gedoopt: 25-3-1838
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 5-11-2008/19-7-2010 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
4-9-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 748):
– Kind: Johanna Gesiena Ankersmit
– Geboren: 4-9-1842
– Gedoopt: 16-10-1842
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 20-11-2008/25-5-2010 tB]
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– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
28-1-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 934):
– Kind: Aleijda Margaretha Ankersmit
– Geboren: 28-1-1845
– Gedoopt: 9-3-1845
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 21-11-2008/5-5-2010 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
23-8-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1102):
– Kind: Arnolda Henrietta Ankersmit
– Geboren: 23-8-1847
– Gedoopt: 26-9-1847
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 26-11-2008/14-4-2010 tB]
– Otto Arnoldus (2x) (Otto Arnold/Otto Arnold) Ankersmit:
12-3-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1223):
– Kind: Otto Arnold Ankersmit
– Geboren: 12-3-1849
– Gedoopt: 15-4-1849
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 24-12-2008/29-3-2010 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
28-4-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1401):
– Kind: Maria Wilhelmina Ankersmit
– Geboren: 28-4-1851
– Gedoopt: 29-6-1851
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 8-1-2009/6-3-2010 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
3-2-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1598):
– Kind: Hendrik Willem Ankersmit
– Geboren: 3-2-1854
– Gedoopt: 5-3-1854
– Vader: Otto Arnold Ankersmit
– Moeder: Hendrika Smeenk // [cc 20-2-2009/16-2-2010 tB]
– Otto Arnoldus (Otto Arnold) Ankersmit:
8-1-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3391):
– Kind: Otto Arnold Ankersmit
– Geboren: 8-1-1873
– Gedoopt: 30-3-1873
– Vader: Jocobus (!) Engelbert Jan Ankersmit
– Moeder: Judith Angenitha Catharina van Mourik // [cc 5-6-2009/3-8-2009 tB]
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– P...: / – Q...: nog geen gegevens
– Reinera Wilhelmina (Reinetta Willemien) Ankersmit:
16-9-1954: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1954 / 16 September / Bernard Cornelis Messink
[en] Reinetta Willemien Ankersmit // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinder) Ankersmit (2x):
10-8-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-8-1920 No 58 / Op heden, den tienden
Augustus negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Reinder Ankersmit, oud vijf en twintig jaren, landbouwer, geboren te Wehl, wonende te Gendringen,
meerderjarige zoon van de echtelieden Reinder Ankersmit, oud drie en zestig jaren, landbouwer, en Willemina van den Toren, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te
Doetinchem, die alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven,
ter eener; / en Berta Wilhelmina Schuurman, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren
en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden Derk Willem Schuurman,
oud zeven en zestig jaren, landbouwer, en Willemina Schuurman, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die, alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / ons overleggende de navolgende stukken:
/ 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een geboorte-extract van de bruid / van welk
voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking
zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den vier en twintigsten Juli / 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
Reinder Ankersmit en Berta Wilhelmina Schuurman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk
daartoe verzochte getuigen, als: / Hendrik Jan Schuurman, oud veertig jaren, landbouwer, broeder der bruid, wonende te Gendringen, en Maurits Ankersmit, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, broeder van den bruidegom, wonende te Doetinchem, van beroep landbouwer / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de ouders van bruidegom en bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinder) Ankersmit:
10-8-1920: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 10 Aug. / 1920. / Reinder Ankersmit en Bertha
Wilhelmina Schuurman // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (R.) Ankersmit:
?-7-1970 (uitnodiging huisarchief Engelwijk): Op maandag 10 augustus a.s., hopen onze ouders, groot- en overgrootouders R. Ankersmit en B.W. Ankersmit-Schuurman hun 50-jarige
echtvereniging te herdenken. / Receptie ’s avonds van 19.00-21.00 uur, in zaal te Pas te Gendringen. / Gendringen, juli 1970. / Walseweg 9 // [cc 30-8-2001 tB]
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– Reinerus ... (Rene) Ankersmit:
18-1-1984 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Als g’in nood gezeten / Geen uitkomst ziet / Wil
dan nooit vergeten / God verlaat u niet. / Na een leven van veel strijd en zorgen is in volle vrede
ontslapen, onze lieve moeder en oma Theodora Gezina Saalmink / weduwe van Johan Gerrit
Luimes / eerder weduwe van Hendrik Lankhof / geboren 25 februari 1912. / Gendringen: Riek
en Reint Ankersmit / Jolanda en Benny / Henk / Rene en Marga / Gendringen: Gert en Leida
Lankhof / Erik / Jeroen / 18 januari 1984 / Corr.adres: Walseweg 9, 7081 HE Gendringen / De
begrafenis zal plaats hebben op maandag 23 januari te Megchelen. Daaraan vooraf zal om 13.00
uur een rouwdienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen. / Hierbij wordt U
beleefd uitgenodigd. / Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren, voor aanvang van de
rouwdienst in bovengenoemde kerk vanaf 12.30 uur. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus Wilhelmus (Reint) Ankersmit:
?-8-1964 (trouwbrief huisarchief Engelwijk): Reint Ankersmit en Riek Lankhof geven U,
mede namens hun ouders, kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op woensdag 19 augustus a.s., des ’s morgens om 10 uur ten Gemeentehuize te
Gendringen. / Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen door de
Weleerwaarde Heer Ds. N. Wams, Gendringen. // Gendringen, Walseweg 9 / Megchelen, Julianaweg 37 / augustus 1964 // Toekomstig adres: Walseweg 9, Gendringen // Wij nodigen U uit
dit feest met ons te vieren ’s avonds 7 uur in zaal te Pas te Gendringen. Jongelui met gezelschap. // [cc 31-8-2001 tB]
– Reinerus Wilhelmus (Reindert Willem) Ankersmit:
19-8-1964: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1964 / 19 augustus. / Reindert Willem Ankersmit. en Hendrika Geertruida Lankhof (wed. v. Leo Prinsen). // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus Wilhelmus (Reint) Ankersmit:
18-1-1984 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Als g’in nood gezeten / Geen uitkomst ziet / Wil
dan nooit vergeten / God verlaat u niet. // Na een leven van veel strijd en zorgen is in volle
vrede ontslapen, onze lieve moeder en oma Theodora Gezina Saalmink / weduwe van Johan
Gerrit Luimes / eerder weduwe van Hendrik Lankhof / geboren 25 februari 1912. / Gendringen:
Riek en Reint Ankersmit / Jolanda en Benny / Henk / Rene en Marga / Gendringen: Gert en
Leida Lankhof / Erik / Jeroen / 18 januari 1984 / Corr.adres: Walseweg 9, 7081 HE Gendringen
/ De begrafenis zal plaats hebben op maandag 23 januari te Megchelen. Daaraan vooraf zal om
13.00 uur een rouwdienst gehouden worden in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen. / Hierbij
wordt U beleefd uitgenodigd. / Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren, voor aanvang
van de rouwdienst in bovengenoemde kerk vanaf 12.30 uur. // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus Wilhelmus (Reint) Ankersmit:
4-1-2008 (overlijdensadvertentie in de «Gelderse Post» van 9-1-2008): «Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Wat wij in hem bezaten, is altijd om ons heen» / Reint Ankersmit /
[geb.] Gendringen, 13 april 1927 / [ovl.] Gendringen 4 januari 2008 // Riek Ankersmit-Lankhof
// Jolanda / Lenneke en Sebastiaan / Sander en Jill // Henk en Grietje / Esmé, Sven // René en
Marga / Jur // Brederostraat 43 / 7081 AX Gendringen // De dankdienst zal worden gehouden op
donderdag 10 januari om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk aan de Grotestraat te GendrinDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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gen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde begraafplaats aan de Kapelweg te Megchelen. / Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij Ter Voert aan het Oranjeplein te Megchelen.
/ Indien u onverhoopt geen rouwbrief mocht ontvangen, kan kunt u deze advertentie als zodanig
beschouwen. // [cc 10-1-2008 10.25 tB]
– Reinerus Wilhelmus (Reint) Ankersmit:
27-2-2008 (advertentie): Dankbetuiging / «Samen» / Een woord, een gebaar, een kaart of bloemen, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. / Langs deze weg willen
wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van mijn man, vader en opa Reint Ankersmit / Met trots kijken wij
als familie terug op de mooie en waardige dankdienst in de kerk. / Het is voor ons een fijne en
troostrijke gedachte dat Reint in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. / Riek Ankersmit
/ Kinderen en Kleinkinderen / Gendringen, februari 2008 // [cc 27-2-2008/1-5-2008 tB]
– Reint: zie sub Reinerus Wilhelmus [Ankersmit]
– Sina (Sina) Ankersmit:
3-5-1956: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1956 / 3 Mei / Johan van Beek [en] Sina
Ankersmit // [cc 1982-1999 tB]
– Stephana (Stevelina) Ankersmit:
11-7-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 342):
– Kind: Stevelina Ankersmit
– Geboren: 11-7-1836
– Gedoopt: 19-3-1837
– Vader: Hendrik Ankersmit
– Moeder: Aaltjen Veugelink // [cc 30-10-2008/29-7-2010 tB]
– T...: / – U...: / – V...: nog geen gegevens
– Wichardus (?) (N.N.) Ankersmit:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris omschreven als: “Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over
de mogelijkheid van inkwartiering”, maar het zou ook een adreslijst kunnen zijn ten dienste van
de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de huisnummering of het bevolkingsregister van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 290. [voorletters niet ingevuld:] Ankersmit // [cc 23-3-2001/16-6-2001 tB]
– Wichardus (Wiggardus) Ankersmit:
± 28-11-1811 (nr. 290): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in de gedrukte inventaris van P. Scherft (1950) omschreven als “Opgaven van de bewoners der huizen, genummerd
1-499, ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1 omslag. / N.B.: Deze
opgaven betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet gehuwd zijn van den
huurder, c.q. eigenaar.” // Nom 290 / ik onder Getekent ver Klaar Eygen naar te Zyn Van het
huys / Getakseerd 18 Guldens / Wiggardus Ankersmit [:er lijkt te staan: Ankersmeet] / Gehud
// [cc 4-7-2003/ 21-7-2003 tB]
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– Wichardus (Wichardus) Ankersmit:
22-4-1825: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 22-4-1825 No 24 / Heden den Twee en
twintigsten der maand April een duizend acht honderd vijf en twintig, des voor de middags om
Twaalf uren, is voor ons Mr: Jan Andries Tengbergen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen den bakker Gerrit Hamer oud drie en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Willemsen oud Veertig jaren, op Woensdag den Twintigsten [der>] dezer maand April, des ’s morgens ten Zes uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Johanna Aleijda / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den Lantaarnopsteker Gerrit Hillegers, oud Vier en Zestig jaren, en van den Timmerman Wichardus
Ankersmit oud acht en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente [√en naaste buren /
dit renvooy goedgekeurd], 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 / Verklarende echter Gerrit Hillegers niet te kunnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Wichardus (Wighardus) Ankersmit:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 2426): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Veerpoort Straat
– Huisnummer: D 510
– Aantal personen: 2 + 3 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 1]
– Naam: Wighardus Ankersmit
– Leeftijd: 54 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde man”)
– Beroep of relatie: Timmerman
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 24-10-2003/19-1-2004 tB]
– Wichardus (Wichardus) Ankersmit:
9-3-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 9-3-1830 No 15 / Heden den negenden der
maand Maart één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is voor
ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen den tapper Derk Wissink oud drie en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter welke Zyne huisvrouw Antonia van den Belt oud een en Veertig jaren, op Maandag den
achtsten der maand Maart dezes jaars, des nademiddags ten drie uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Wesselina Geertruida /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den daghuurder Derk Jan
van Kasterop, oud Vyftig jaren, en van den timmerman Wichardus Ankersmit oud Zes en Vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten
deze mede gebragt; welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duide-
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lijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend met de beide getuigen. Verklarende echter de
Comparant niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Ankersmit:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 458): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw-Archief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Hogerstraat
– Huisnummer: A 97
– Aantal personen: 2 [dit is nr. 2]
– Naam: Wilhelmina Ankersmit
– Leeftijd: 48 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: [niet ingevuld]
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 22-8-2003/29-9-2003 tB]
– Wilhelmus (Willem) Ankersmit:
6-4-1818: Overlijdensregister gemeente Voorst, 6-4-1818 No. 45 / Heden den zesden der maand
April een duizend acht honderd en achttien, des voormiddags om tien uren, zijn voor ons Mr
Philip Pelgrim Everts Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Voorst, Provincie Gelderland, verschenen / Berend Peters oud zes en dertig jaren, molenaar / en Hendrik
Peters [deze naam lijkt met twee streepjes te zijn doorgehaald] oud acht en veertig jaren, bouwman / beide in het Kerspel Terwolde woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den
vijfden der maand April des jaars achttien honderd en achttien, des namiddags ten zes uren, in
het huis No. 2 letter B te Terwolde in den ouderdom van zes en tachtig jaren is overleden Heiltjen Jacobs Bredenoord, weduwe van Willem Ankersmit. / 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 en de declaranten.
/ Berend Peters / Hendrik Peters / P.P.Everts // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 29 juli 2010 )

A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

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

Aalderink (ook Eelderink e.d.) (G)
Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
Ansink (ook Antzing e.d.) (G)
Baars (ook Baers e.d.) (G)
Barink (ook Baarink e.d.) (G)
Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Bleumink (ook Bluemink e.d.) (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
Bongers (ook Bongards e.d.) (G)
Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.) (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.) (G)
Brus (ook Brussen e.d.) (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.) (G)
Bulten (ook Bolten e.d.) (G)
Cent (ook Senten e.d.) (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.) (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.) (G)
Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.) (G)
Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
Doetinchem (De Kruisberg) (G)
Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
Donkers (ook Donker e.d.) (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
Druten (ook van Druten e.d.) (G)
Duenk (ook Deunk e.d.) (G)
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Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
Geerlink (ook Geerligs e.d.) (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.) (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.) (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
Hamer (ook Hamers e.d.) (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)
Harterink (ook Hartring e.d.) (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.) (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.) (G)
Huiskes (ook Hueskes e.d.) (G)
Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
Kets (ook Ketz e.d.) (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.) (G)
Kok (ook Kock e.d.) (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.) (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.) (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
Kruisberg te Doetinchem (G)
Leusink (ook Luessink e.d.) (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)
Loo (ook Looyen e.d.) (G)
Looman (ook Lomans e.d.) (G)
Loor (ook Lohr e.d.) (G)
Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
Maandag (familiedossier) (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.) (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
Mentjot (familiedossier) (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.) (G)
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Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.) (G)
Nakken (ook Nacken e.d.) (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.) (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.) (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
Poelman (ook Polman e.d.) (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.) (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.) (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.) (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
Schut (ook Schutte e.d.) (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
Starink (ook Staring e.d.) (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.) (G)
Steverink (ook Stovering e.d.) (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.) (G)
Temmink (ook Temming e.d.) (G)
Terink (ook Teering e.d.) (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
Vels (ook Fels e.d.) (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.) (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
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Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.) (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)
Wenink (ook Weenink e.d.) (G)
Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.) (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.) (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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