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BARINK
(ook BAARING, BAARINK, BADING, BADINK,
BARENK, BARING e.d. )
Deze documentatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch
Archief (AHA), een verzameling digitale afschriften van allerlei archivalia
en andere bronnen. De teksten zijn alfabetisch en chronologisch geordend met gebruikmaking van fictieve (gelatiniseerde) voornamen.
De hierbij gepresenteerde collectie BARINK is nr. 71 in deze reeks.
Zie voor een overzicht van alle AHA-publicaties de lijst aan het eind van
dit boekje.
Enkele bijzondere tekens:
# = doorhaling
√ = renvooi
^ = tussenvoeging
> = verandering .
Voor nadere informatie of commentaar: ahadata@zonnet.nl.
© J.H.G. te Boekhorst (tB)
transcribent en actotheker
Doetinchem, 10 mei 2008
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– A...:
– Alberta (Alberdina) Barink:
29-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-5-1823 No 34 /
Heden den Negen en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half twaalf uren, is voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Willem
Lovink dakdekker oud zes en twintig jaren, woonachtig onder dit Ambt,
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon
welke zijne huisvrouw Alberdina Barink oud zes en twintig jaren, op
woensdag den acht en twintigsten der maand Mei 1823, des voordemiddags ten zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Evert Jan / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernadus Messink
landbouwer oud vier en twintig jaren, en van Bernadus Kemper landbouwer oud vier en twintig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke
acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en getuigen / Willem Loovink / Bernadus Messink / Bernadus
Kemper / S Horsting // [cc tB]
– Albertus (Aalbert) Barink:
17-3-1755: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 89v,
linkerkolom): 1755. / [na: “Den 17. Maart heeft belijdenisse des geloofs
gedaan”] / van Zelhem. / Aalbert Barink. // [cc tB]
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– Aleida (Aaltje) Barink:
24-3-1766: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 100r,
rechterkolom): 1766 / [na: “den 24 Maart tot Ledematen aangenomen”]
/ Aaltje Barink // [cc tB]

– Assuerus (Sweer) Barink:
?-4-1760: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 93v, linkerkolom): 1760 / [na: “Op paaschen sijn tot Ledematen aangenomen”]
/ Sweer Barink / attest: naar Harderwijk 18 Aug~ 1761 // [cc tB]

– Aleida (Aaltjen) Baarink:
8-3-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
163: Den 8 Maart gebooren, / Den 14 dito gedoopt. / Aaltjen / ouders
Jan Baarink & Janna Brunsveld. // [cc 7-3-2003/9-11-2007 tB]

– Berendina (Berendina) Barink:
4-10-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 4-10-1815 No 168 / In
het jaar achtien honderd vijftien den Vierden October zijn voor ons
Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Gerrit Jan Van Diepenveen en Berend Stegeman gebuuren welke
ons hebben verklaard dat op den derden October dezes jaars des morgens ten Zes uren in het huis No. 1348. is overleden Berendina Barink
oud derde half Jaar dogter van Hendrik en van Harmina Kriet. / van al
het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc tB]

– Aleida (Aaltjen) Barinks:
8-11-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 8-11-1816 [ongenummerde akte nr. 35] / Heden den Achtsten der maand November
eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn
voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland,
verschenen / Jan Hendriksen, WrZoon oud vier en Vyftig jaren, van beroep Schoenmaker / en Hendrik Jan Greven oud Veertig jaren, van beroep Stratenmaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand November des jaars
1816, des nademiddags ten half vijf uren, in het huis No. 195, binnen deze
Gemeente, in de ouderdom van drie en Zeventig jaren is overleden
Aaltjen Barinks, weduwe van Bernardus Schimmel. / 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 de
voormelde Getuigen en den Secretaris. / J:Hendriksen / H J Greven /
E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc tB]
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– Bernardus (Berend) Barenk:
20-4-1818: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 20-41818 No 18 / Heden den Twintigsten der maand April een duizend acht
honderd en achttien, des Na de middags om Zes uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland,
verschenen Harmen Bolk, Kledermaker oud Twee en Zestig jaren, en
Berend Barenk, Dagloner oud eenenveertig jaren, beide in de Buurschap
het Dorp Hummelo onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den negentienden der maand April 1818 des voormiddags ten tien uren, in het huis No. 12 binnen dit Ambt, [#in den ouderdom van] is doodgebooren, en hetwelk [#jaren is overleden] ons levenloos is voorgesteld, een Kind van het Manlyke geslacht van Paul Paulsen
Schoemaker oud Zeven entwintig Jaren, en van Geesken Jansen oud
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eenentwintig Jaren Ehelieden. / 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 met de Comparanten is Onderteekend. / H Bolk / B
Barink / Egb: Garretsen // [cc 3-10-2002/3-9-2003 tB]

– Fredericus Wilhelmus (Fredrik Willem) Barink:
3-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 3-5-1823 No 26 /
Heden den Derden der maand Mei een duizend acht honderd drie en
twintig, des voordedemiddags om tien uren, is voor ons Steven Horsting
Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Jan Nusselder
landbouwer oud vier en dertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter
welke zijne huisvrouw Maria Buenk oud vier en twintig jaren, op vrijdag
den tweeden der maand Mei 1823, des middags ten twaalf uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Frederika / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van Fredrik Willem Barink landbouwer oud vier en
zestig jaren, en van Arnoldus Hoeven dagloner oud vier en dertig jaren,
beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en eerste getuige, hebbende
tweede getuige verklaard niet te kunnen schrijven / Everd Jan Nusselder
/ F W Barink / S Horsting // [cc tB]

– Bernardus (Berend) Barink:
12-4-1823: Geboortenregister schoutambt Hummelo en Keppel, 12-41823 No 31 / Heden den Twaalfden der maand April een duizend acht
honderd drie en twintig, des middags om twaalf uren, is voor ons Egbert
Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland,
verschenen Berendina Oldenboom van beroep Vroedvrouw oud drie en
veertig Jaren woonachtig in de gemeente Laagkeppel onder dit Ambt,
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene
dochter welke [#zijne huisvrouw] Gerharda Slotboom, Zonder beroep
oud vierentwintig jaren, op Vrydag den Elfden der maand April 1823, des
morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Elizabet Cornelia. /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Berend Barink van beroep Dagloner oud acht en veertig jaren, en van
Lammert Jansen van beroep Dagloner oud vierendertig jaren, beide
woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend,
verklarende de Comparante niet te Kunnen Schrijven. / Berend Barink /
Lammert Jansen / Egb: Garretsen // [cc tB]
– C/D/E...:
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– Gerharda (Gerdina) Baarink:
19-8-1796: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
234: den 19 Aug. gebooren, / den 21 dito gedoopt. / Gerdina /
[Ouders:] Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 7-3-2003/2-11-2007
tB]
– Gerharda (Garritjen) Barink:
28-6-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 28-6-1815 No 112 / In
het jaar achtien honderd vijftien den agt & twintigsten Junij zijn voor ons
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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Burgemr van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Willem Bettink en Hendrik Kiebel gebuuren welke ons hebben
verklaard dat op den Zeven & twintigsten Junij dezes jaars des morgens
ten Elf uren in het huis No. 1257 is overleden Johanna Hendrika Schmidt
oud een dag dochter van Waander en van Garritjen Barink / van al het
welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de declaranten / De Burgemr / AWW Sloet // [cc tB]

opgaven betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet
gehuwd zijn van den huurder, c.q. eigenaar.” // [zeer verbleekt
handschrift:] No 450 / G: Baaring / De Zomma 75=:= / in Huer /
Doesborgh den 28 November 1811 / Getro[u]wd // [cc 11-7-2003/3-82003 tB]

– Gerharda (Garritjen) Barink:
3-7-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 3-7-1815 No 115 / In
het jaar achtien honderd vijftien den Derden Julij zijn voor ons Burgemr
van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Garret
Jan Nijendijk en Hendrik Kiebel gebuuren welke ons hebben verklaard
dat op den derden Julij dezes jaars des morgens ten twee uren in het huis
No. 1257 is overleden Garritjen Barink oud Zes en twintig Jaren gehuwd geweest met Waander Schmidt / van al het welk wij acte hebben
opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten / De Burgemr / AWW Sloet // [cc tB]
– Gerhardus (Gerret) Barink:
15-5-1772: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
6: Den 15 May [1772] gebooren / den 17 dito gedoopt / Gerret /
Ouders Jan Barink en Gerretjen Teunissen. // [cc 27-9-2002/26-112007 tB]

– Gerhardus (Gerret) Barink:
31-8-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 31-8-1816 No 31 /
Heden den Eenendertigsten der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons Egbert
Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen /
Gerret Barink Bouwman oud Zesenzestig jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Hendrik Jan ten Hek oud drie en zestig jaren Bouwman uit de
Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Negenentwintigsten der maand
Augustus des jaars 1816, des Avonds ten Elf uren, in het huis No. 189
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesenvyftig jaren is
overleden Willemina Pluur, Ehevrouw van Derk Kroets. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc tB]

– Gerhardus (?) (G:) Baaring:
28-11-1811 (nr. 450): 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

– Gerhardus (Garret) Barink:
23-2-1818: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 23-21818 No 6 / Heden den Drie entwintigsten der maand February een
duizend acht honderd en achttien, des middags om een uren, zijn voor
ons Egbert Garretsen, Schout en Secretaris en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie
Gelderland, verschenen Gerret Jan Weideman, dagloner uit HoogKeppel
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oud Acht enZestig jaren, en Jan Eeltink Metselaar oud dertig jaren, beide
in de Buurschap Hoogkeppel onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Eenentwintigsten der maand February 1818
des namiddags ten Vyf uren, in het huis No. 22 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van Zeven enZeventig jaren is overleden Garret Barink dagloner, Eheman van Berendina Evers / 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 nevens de getuigen is onderteekend / Garret Jan Wijdeman / J Eeltink / Egb: Garretsen // [cc 3-10-2002/7-9-2003 tB]

– Gerhardus (Garret) Barink:
21-2-1823: Geboortenregister schoutambt Hummelo en Keppel, 21-21823 No 9 / Heden den Een en twintigsten der maand February een
duizend acht honderd drie en twintig, des demiddags (!) om twaalf uren,
is voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie
Gelderland, verschenen Jannes ten Broek van beroep Wever oud dertig
Jaren woonachtig in de gemeente Hummelo onder dit Ambt, dewelke
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke
zijne huisvrouw Hendrika Wyers oud dertig jaren, op woensdag den
negentienden der maand Februarij 1823, des middags ten twaalf uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te
willen geven van Johanna Berendina / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Pauwl Pauwlsen van beroep Schoemaker oud Een en dertig jaren, en van Garret Barink van beroep dagloner oud twee en twintig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte
wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen
te zijn, hebben onderteekend / J: ten broek / Pouwel Pouwelsen /
Garret Barink / Egb: Garretsen // [cc tB]

– Gerhardus (Garret) Barenk:
9-3-1818: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 9-3-1818
No 7 / Heden den Negenden der maand Maart een duizend acht honderd
en achttien, des Nademiddags om twee uren, zijn voor ons Egbert
Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland,
verschenen Garret Zuthof Landbouwer uit HoogKeppel oud Vieren
Zestig jaren, en Garret Jan Geerligs Landbouwer oud drie en Vyftig jaren,
beide in de Buurschap HoogKeppel onder dit Ambt woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Maart 1818 des
namiddags ten tien uren, in het huis No. 22 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van Zes en Zeventig jaren is overleden Berendina Evers,
dagloonster weduwe van Garret Barenk. / 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 met de Comparanten is onderteekend / G Suethoft
/ G J Geerligs / Egb: Garretsen // [cc 3-10-2002/7-9-2003 tB]
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– Gerhardus (Garret) Barink:
10-1-1823: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 10-11823 No 2 / Heden den Tienden der maand January een duizend acht
honderd drie en twintig, des Nademiddags om een uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Garret Bolk van beroep Kleermaker oud dertig jaren, en
Garret Barink van beroep Dagloner oud twee entwintig jaren, beide in
de Gemeente Hummelo onder dit Ambt woonachtig, zijnde niet verDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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maagd doch buren, welke ons hebben verklaard, dat op den negenden der
maand Januarij 1823, des namiddags ten een uren, in het huis No. 12 te
Hummelo binnen dit Ambt, in den ouderdom van twee Jaren is
overleden Hendrika Pauwlsen dochter van Pouwl Pouwlsen en van wylen
Geesken Jansen Ehelieden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven; dewelke na duidelijke voorlezing, door
ons met de getuigen zijn onderteekend / Garret Bolk / Garret Barink /
Egb Garretsen // [cc 9-3- 2001/21-7-2001 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Barink:
12-5-1828: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 12-5-1828 No 5. /
Heden den twaalfden der maand Mei één duizend acht honderd acht en
twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Jansen oud vyftig
jaren, van beroep Timmerman – en Harmen Bruil oud Een en dertig
jaren, van beroep Timmerman beide in deze Gemeente woonachtig;
dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand Mei des
jaars achttien honderd acht en twintig, des voormiddags ten tien uren, in
het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van negentien Jaren is overleden Jantje Barink, geboren te Rheden, en
woonachtig in deze Gemeente van beroep dienstmaagd, Dochter van
Gerrit Barink / 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 de Comparanten / J. Jansen / H: Bruil / J Jansen
// [cc 3-5- 2002/14-9-2003 tB]

– Gerhardus (Garret) Barenk:
12-6-1823: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 12-61823 No 26 / Heden den Twaalfden der maand Juny een duizend acht
honderd drie en twintig, des -demiddags om twaalf uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Garret Barenk van beroep Tuinman oud negenenveertig jaren, en Jan Lodewyk Bezenraath van beroep Schoenmaker oud
Veertig jaren, beide in de Gemeente LaagKeppel onder dit Ambt woonachtig, zijnde niet vermaagd doch buren, welke ons hebben verklaard, dat
op den tienden der maand Junij 1823, des avonds ten elf uren, in het huis
No. 12 te LaagKeppel binnen dit Ambt, in den ouderdom van acht en
Zestig Jaren is overleden Ursela Goosens, Ehevrouw van Peter Jacob
Melchior. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven; dewelke na duidelijke voorlezing, door ons met
de getuigen zijn onderteekend / Gerret Barink / Jan Lodewijk Besenraad
/ Egb Garretsen // [cc 9-3-2001/28-7-2001 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gradus Johannes) Barink:
11-11-1886: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1886 / 11 November /
Gradus Johannes Barink [en] Johanna te Boekhorst / [N.B.: volgens
mijn vader (geb. 17-5-1882) werd hij “Johan Barink genoemd; zijn
vrouw Johanna had vuurrood haar en was een dochter van “köst’rs
J’han”; 21-2-1993 tB]
– Gesina (Geeske) Barink:
24-3-1766: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 100r,
rechterkolom): 1766 / [na: “den 24 Maart tot Ledematen aangenomen”]
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/ Geeske Barink / attest: naar Arnhem 23 May 1771. / naar Hummelo
31 August: 1779 // [cc tB]

– Hendricus (Hemdrik) Barink:
4-10-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 4-10-1815 No 168 / In
het jaar achtien honderd vijftien den Vierden October zijn voor ons
Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat gecompareerd Gerrit Jan Van Diepenveen en Berend Stegeman gebuuren welke
ons hebben verklaard dat op den derden October dezes jaars des morgens ten Zes uren in het huis No. 1348. is overleden Berendina Barink
oud derde half Jaar dogter van Hendrik en van Harmina Kriet. / van al
het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing
onderteekend met de declaranten. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc tB]

– Hendrica Hermina (Hendrika Hermina) Barink:
6-2-1888: Geboortenregister gemeente Doesburg, 6-2-1888 No. 16 / Op
heden den Zesden der maand Februari een duizend acht honderd acht en
tachtig, is voor ons Pieter Franco de Bruijn Tengbergen, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesburg, in het
huis der Gemeente, verschenen, Petrus Cornelus Velthuizen oud drie en
twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende binnen deze Gemeente,
welke ons heeft verklaard, dat op Zondag den vijfden der maand Februari
dezes jaars, des namiddags ten half zeven uren, ten zynen huize, is
geboren, een kind, van het mannelijk geslacht, uit Hendrika Hermina
Barink, Zyne huisvrouw, Zonder beroep, wonende alhier welk kind zal
genaamd worden Arend Roelof / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Barink oud zes en veertig jaren, van
beroep scheepstimmerman en van Petrus Paulus Mintjes oud zeven en
veertig jaren, van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, als Getuigen, welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den
comparant en tweeden getuige, verklarende de eerste getuige het schryven
of naam teekenen niet Kundig te zijn. / P C Velthuysen / P P Mintjes /
DeBru[yn]Tengber[gen] // [cc 9-3-2001/30-1-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) Barink:
3-4-1776: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 112r,
linkerkolom): / 1776 / [na: “tot Ledematen aangenomen den 3 April”] /
Hendrik Barink // [cc tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Barink:
1852: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2
(Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 416: / 1852 / Ingekomen / Hendrik Jan Barink / met attest van Dinxperlo // [cc tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Barink:
5-4-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 5-4-1877 No 26. /
Heden den Vyfden der maand April achttien honderd zeven en zeventig,
zijn voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland,
verschenen Hendrikus Martinus Dijcker, van beroep klompenmaker, oud
acht en dertig jaren, wonende te Langerak, en Hendrik Jan Barink, van
beroep daglooner oud drie en dertig jaren, wonende te Langerak, beide in
deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den
Vyfden der maand April des jaars achttien honderd zeven en zeventig,
des morgens ten half drie uren, te [#Gaander] [√Langerak / de doorhaling en byvoeging goedgekeurd] Voornoemd, in het huis No 29 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van negen en Zestig jaar, is overleden
Gerritje Kuenen, Zonder beroep, geboren te Doetinchem (Stad) en woDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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nende in deze gemeente, Weduwe van Marten Hamer, en dochter van
wijlen de echtelieden Hendrik Jan Kuenen en Johanna Geertruid Feurentjes. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door
ons is onderteekend met de Comparanten / H.M. Dijcker / H i Barink /
GJHorsting // [cc 22-1-2004/18- 5-2006 tB]

acht en twintigsten der maand Januari dezes jaars, des nachts ten half
twee uren, ten zynen huize, is geboren, een kind, van het mannelyk
geslacht, uit Adelheid Everhardine Lending, zyne huisvrouw, zonder
beroep, wonende alhier welk kind zal genaamd worden Lodewikus /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Hermanus Barink oud vyf en dertig jaren, van beroep behanger en van
Franciscus Lansheer oud vier en dertig jaren, van beroep schoenmaker
beide wonende binnen deze Gemeente, als Getuigen, welke Acte wij, na
in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te
zijn, hebben geteekend met den comparant en de getuigen. / C. L. Landsheer / H Barink / F Lansheer / DeBru[yn]Tengber[gen] // [cc 9-32001/24-1-2002 tB]

– Hermanus (Haremanis) Badink (Barink?):
1-1-1830 (AHA-volgnr. 581): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d.
1-1-1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Boekholt Straat
– Huisnummer: A 121
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 3]
– Naam: Haremanis [Badink, met potlood veranderd in:] Barink
– Leeftijd: 6 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 29-8-2003/6-10-2003 tB]
– Hermanus (Hermanus) Barink:
28-1-1888: Geboortenregister gemeente Doesburg, 28-1-1888 No. 10 /
Op heden den acht en twintigsten der maand Januari een duizend acht
honderd acht en tachtig, is voor ons Pieter Franco de Bruyn Tengbergen,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Doesburg, in het huis der Gemeente, verschenen, Carolus Lodevicus
Lansheer oud zeven en twintig jaren, van beroep timmerman wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Zaturdag den
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hermina (Harmyn) Baarink:
22-2-1793: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
200: den 22 February geb. / Den 24 dito gedoopt / Harmyn / [Ouders:]
Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 7-3-2003/6-11-2007 tB]
– Hermina (Harmina) Baarink:
28-7-1799: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
272: den 28 July gebooren, / den 4 Augustus ged. / Harmina. /
[Ouders:] Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 4-4-2003/28-10-2007
tB]
– Hermina (Heremina) Badink (Barink?):
1-1-1830 (AHA-volgnr. 580): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d.
1-1- 1830, Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Boekholt Straat
– Huisnummer: A 121
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 2]
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– Naam: Heremina [Badink, met potlood veranderd in:] Barink
– Leeftijd: 24 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Werkvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 29-8-2003/6-10-2003 tB]
– I...:
– Johanna (Janna) Barink:
24-12-1756: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 91v,
rechterkolom): 1756. en 57. / [na: “Den 24. Decbr~ [1756] zijn na
belijdenisse des geloofs ende beloften tot ledematen aangenomen”] /
Janna Barink. // [cc tB]
– Johanna (Enneke) Barink:
24-12-1776: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 113r,
rechterkolom): / 1776 / van Keppel 24 decemb: / Enneke Barink //
[cc tB]
– Johanna (Johanna) Barenk:
15-9-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 15-9-1816 No 38 /
Heden den Vyftienden der maand September eenduizend achthonderd
en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons Egbert
Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Lubbert Hueskes Veldwachter oud drie en vyftig jaren, uit de
Buurschap den Heidenhoek / en Garret Garretsen, wever oud vyfenDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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veertig jaren uit de Buurschap Heidenhoek / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der
maand September des jaars 1816, des nademiddags ten drie uren, in het
huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf
jaren is overleden Hendrik Smeenk, Zoon van Roelof Smeenk en
Johanna Barenk / 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 de eerste getuige niet te kunnen
schrijven. // [cc tB]
– Johanna (Janna) Barinks:
21-4-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 21-4-1817 No 27 /
Heden den Eenentwintigsten der maand April eenduizend achthonderd
en zeventien, des middags om Twaalf uren, zijn voor ons Egbert
Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen /
Garret Garretsen, wever oud negenen veertig jaren, uit de Buurschap den
Heidenhoek / en Gerret Jan Kuiperye dagloner oud Zeven en dertig
jaren uit de Buurschap den Heidenhoek / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der maand
April des jaars 1817, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. [niet
ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesen veertig
jaren is overleden Roelof Smeenk dagloner, Eheman van Janna Barinks,
in gemelde Buurschap woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc tB]
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– Johanna (Jantje) Barink:
12-5-1828: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 12-5-1828 No 5. /
Heden den twaalfden der maand Mei één duizend acht honderd acht en
twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Jansen oud vyftig
jaren, van beroep Timmerman – en Harmen Bruil oud Een en dertig
jaren, van beroep Timmerman beide in deze Gemeente woonachtig;
dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand Mei des
jaars achttien honderd acht en twintig, des voormiddags ten tien uren, in
het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van negentien Jaren is overleden Jantje Barink, geboren te Rheden, en
woonachtig in deze Gemeente van beroep dienstmaagd, Dochter van
Gerrit Barink / 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 de Comparanten / J. Jansen / H: Bruil / J Jansen
// [cc 3-5- 2002/14-9-2003 tB]
– Johanna (Johanna) Barink (?):
1-1-1830 (AHA-volgnr. 388): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d.
1-1- 1830, Nieuw-Archief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Ruiter Kwartier
– Huisnummer: A 77
– Aantal personen: 7 [dit is nr. 2]
– Naam: Johanna Barink [:er lijkt te staan: Baaink of Banink]
– Leeftijd: 43 jaar
– Geboorteplaats: Hummelo
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
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– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 22-8-2003/28-9-2003 tB]
– Johanna Berendina (Johanna Berendina) Barink:
5-4-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 5-4-1873 No. 36. / Op
heden den vijfden der maand April een duizend acht honderd drie en
zeventig, zijn voor ons Jan Adriaan Stuten, Wethouder Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der
Gemeente, verschenen, Bernardus Hendrik Bolsenbroek oud drie en
vijftig jaren, van beroep metselaar, vader van den overledene, en Klaas
Frans Berendsen oud dertig jaren, van beroep boekbinder beide
woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op
vrijdag den vierden der maand April, dezes jaars, des morgens ten tien
uren, in het huis staande aan de Bergstraat Wijk B n: 49 uren, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zes jaren is overleden Gerrit Jan
Bolsenbroek, geboren en wonende te Doesborgh, zoon van den eersten
comparant Bernardus Hendrik Bolsenbroek en van Johanna Berendina
Barink, zonder beroep, wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte
hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de Comparanten.
/ B H Bolsenbroek / K F Berendsen / Stuten // [cc 16-2-2001/3-52002 tB]
– Johanna Margaretha (Margaretha) Baarink:
16-2-1797: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
240: Den 16 February geb. / den 19 dito gedoopt. / Janna. / [Ouders:]
Geurt van Amerongen, & Margaretha Baarink. // [cc 7-3-2003/2-112007 tB]
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– Johanna Margaretha (Margaretha) Baarink:
23-8-1798: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
260: den [22>] 23 [:deze nieuwe datum is in de marge nogmaals
aangegeven] geb. / Den [27>] 28 [:ook deze datum is in de marge
herhaald] dito [= Aug.] gedoopt / Gerretjen / [Ouders:] Geurt van
Amerongen, & Margaretha Baarink. // [cc 4- 4-2003/29-10-2007 tB]

– Johannes (Jan) Baarink:
22-2-1793: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
200: den 22 February geb. / Den 24 dito gedoopt / Harmyn / [Ouders:]
Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 7-3-2003/6-11-2007 tB]

– Johanna Margaretha (Anna Margarieta) Baarink:
20-2-1802: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
297: Anno 1802. / Den 20 February geb. / den 21 dito gedoopt. / Jan. /
[Ouders:] Geurt van Amerongen, & Anna Margarieta Baarink // [cc 44-2003/25-10-2007 tB]
– Johanna Margaretha (Anna Margarieta) Baarink:
31-7-1805: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
335: Den 31 July gebooren, / Den 4 Aug. gedoopt. / Jantjen. / [Ouders:]
Geurt van Amerongen, en Anna Margarieta Baarink // [cc 4-42003/22-10-2007 tB]
– Johannes (Jan) Barink:
15-5-1772: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
6: Den 15 May [1772] gebooren / den 17 dito gedoopt / Gerret /
Ouders Jan Barink en Gerretjen Teunissen. // [cc 27-9-2002/26-112007 tB]

– Johannes (Jan) Baarink:
19-8-1796: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
234: den 19 Aug. gebooren, / den 21 dito gedoopt. / Gerdina / [Ouders:]
Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 7-3-2003/2-11-2007 tB]
– Johannes (Jan) Baarink:
28-7-1799: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
272: den 28 July gebooren, / den 4 Augustus ged. / Harmina. / [Ouders:]
Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 4-4-2003/28-10-2007 tB]
– Johannes (?) (J.) Barink:
± 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: / [in de marge:]
+ / [huis- of volgnummer:] 544. J: Barink / [in een ander handschrift in
de tweede kolom:] Wordt bedeeld. // [cc 1-6-2001/7-7-2001 tB]

– Johannes (Jan) Baarink:
8-3-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr.
163: Den 8 Maart gebooren, / Den 14 dito gedoopt. / Aaltjen / ouders
Jan Baarink & Janna Brunsveld. // [cc 7-3-2003/9-11-2007 tB]

– Johannes (Jan) Barink:
6-2-1888: Geboortenregister gemeente Doesburg, 6-2-1888 No. 16 / Op
heden den Zesden der maand Februari een duizend acht honderd acht en
tachtig, is voor ons Pieter Franco de Bruijn Tengbergen, Wethouder,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesburg, in het
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huis der Gemeente, verschenen, Petrus Cornelus Velthuizen oud drie en
twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende binnen deze Gemeente,
welke ons heeft verklaard, dat op Zondag den vijfden der maand Februari
dezes jaars, des namiddags ten half zeven uren, ten zynen huize, is
geboren, een kind, van het mannelijk geslacht, uit Hendrika Hermina
Barink, Zyne huisvrouw, Zonder beroep, wonende alhier welk kind zal
genaamd worden Arend Roelof / Waarvan wij deze Acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Barink oud zes en veertig jaren,
van beroep scheepstimmerman en van Petrus Paulus Mintjes oud zeven
en veertig jaren, van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze
Gemeente, als Getuigen, welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den
comparant en tweeden getuige, verklarende de eerste getuige het schryven
of naam teekenen niet Kundig te zijn. / P C Velthuysen / P P Mintjes /
DeBru[yn]Tengber[gen] // [cc 9-3-2001/30-1-2002 tB]

woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der
maand Juny des jaars 1817, des Avonds ten elf uren, in het huis No. 190
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van VyfenZestig jaren is
overleden Elizabeth Keyzers, Ehevrouw van Berend Dimmendal, in
gemelde Buurschap en gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend / Jan Willem Barink / Derk Dales
/ Egb. Garretsen // [cc tB]

– Johannes Theodorus Wilhelmus (Johan Derk Wilhelmus) Barink:
19-5-1914: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 19 Mei / ’14 [= 1914] /
Johan Derk Wilhelmus Barink en Dora Wilhelmina Ramaker // [cc
tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Barink:
31-5-1831: Brievenboek gemeente Ambt Doetinchem, 31-5-1831 No 418:
Onderwerp overlyden van Jan Willem Barink // aan den Heer
Vrederigter // Ambt Doetinchem den 31 Mei 1831 / Ik heb de Eer door
dezen ter Kennis van UWelEd Gest~. te brengen dat op den Zesden der
maand Mei dezes Jaars is overleden Jan Willem Barink weduwenaar van
Geertruid Seenhorst woonachtig in Gaander onder deze Gemeente, met
achterlating van minderjarige Kinderen. / De Burgemeester enz~. // [cc
9-5-2008 tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Barenk:
14-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 14-6-1817 No 35 /
Heden den Veertienden der maand Junij eenduizend achthonderd en
zeventien, des Voordemiddags om acht uren, zijn voor ons Egbert
Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland,
verschenen / Jan Willem Barenk (!) Landbouwer oud Zesendertig jaren,
uit de Buurschap Gaanderen / en Derk Dales dagloner oud twee en
twintig jaren uit de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Barink:
3-6-1831: Brievenboek gemeente Ambt Doetinchem, 3-6-1831 No 419:
Onderwerp Overledenen // aan den Heer Vrederigter // Ambt
Doetinchem den 3 Junij 1831 / Bij dezen heb ik de Eer ter Kennis van
UWEd Gestrenge te Brengen dat gedurende de loop der Maand Meij in
dit Ambt Zyn overleden. –
– den 5den Eene Dochter van J. Hamer oud drie Weken.
– den 6den Jan Willem Barink nalatende minderjarigen.
– den 6den Hendrik Berendsen ongehuwd oud twintig Jaren.
– den 9den Jan Te Boekhorst oud een en Negentig Jaren.
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– den 17den Hendrik Messink oud Zeven weken.
– den 18den Jan Bruggeman nalatende eene Weduwe doch geen Kinderen.
– den 18den een zoon van Jan Pelgrim oud Zes maanden.
– den 25 Aaltjen Leusen weduwe Van Teunis Wolsink nalatende alle
meerderjarige Kinderen.
– den 31 Hendrik Jan Teunter, nalatende alle meerderjarige Kinderen.
De Burgemeester enz~. // [cc 9-5-2008 tB]

wonende aan de Koornmarkt / welke ons hebben verklaard, dat Thomas
van den Brink, Tuinman Wedr van Johanna Elzen, den Zeven en
twintigste dezer des voormiddags om half tien uren ten Zynen huise
Zynde den overledenen vader van eerste comparant in den ouderdom
van vyf en veertig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens Ons is
getekend. / A Van Den Brinck / P Bading / D Gaijmans // [cc 9-72000/21-2-2002 tB]

– K/L...:
– Q...:
– Margaretha: zie sub Johanna Margaretha [Barink] (16-2-1797 en 238-1798)
– Maria (Maria) Barink:
24-12-1756: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 91v,
rechterkolom): 1756. en 57. / [na: “Den 24. Decbr~ [1756] zijn na
belijdenisse des geloofs ende beloften tot ledematen aangenomen”] /
Maria Barink. // [cc tB]
– N/O...:
– Petrus (Pieter) Bading [Barink?]:
28-7-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 28-7-1819 No. 164. /
Op heden den acht en twintigste July achttien honderd en negentien, des
middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Derk Gaymans
President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat / Adrianus van den Brink oud een en twintig
Jaren, fuselier [#en Hermanus Gebbink] [√en Pieter [Badink>] Bading
oud twee en veertig Jaren gegageerd Sergeant Major / de tusschenvoeging
en doorschrapping goedgekeurd] oud [#veertig Jaren, Schoenmaker]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Reinerus (Reint) Barink:
6-3-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 6-3-1823 No 13 /
Heden den Zesden der maand Maart een duizend acht honderd drie en
twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons Steven Horsting
Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Peter Lambertus te
Boske kledermaker oud dertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter
welke zijne huisvrouw Hendrika Huethorst oud acht en twintig jaren, op
Woensdag den [#Zesden] [√vijfden / doorhaling en renvoij goedgekeurd] der maand Maart 1823, des voordemiddags ten twee uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Harmina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van Lammert Keurentjes dagloner oud acht en dertig
jaren, en van Reint Barink landbouwer oud twee en twintig jaren, beide
woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
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onderteekend, hebbende comparant en getuigen verklaard niet te kunnen
schrijven / S Horsting // [cc tB]

– Theodorus Johannes (Derk Jan) Barink:
1854: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2
(Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 423: / 1854 / Ingekomen / Gerrit
Jan Wissink met att: van Varsseveld // Derk Jan Barink met att: van
Terborgh // Dela Gussinklo met att: van Varsseveld // Wessel Kasstein
en Everdina Lammers Met attest. van Dinxperlo // Hendrik Jan Wensink Met attest: van Weerdebroek Koningrijk Pruissen // Hendrika
Adriana Liesveld met att: van Arnhem // [cc tB]

– Rudolphus (Roelof) Barink:
26-4-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 26-4-1824 No 23 /
Heden den Zes en twintigsten der maand April een duizend acht honderd
vier en twintig, des nademiddags om zes uren, is voor ons Steven
Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Roelof
Barink dagloner oud vier en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt,
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon
welke zijne huisvrouw Jenneken Berendsen oud vier en twintig jaren, op
zondag den vijf en twintigsten der maand April 1824, des voordemiddags
ten elf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Willem / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Grades van Aken dagloner oud acht
en veertig jaren, en van Reint Beijer dagloner oud een en twintig jaren,
beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend, benevens den comparant hebbende de getuigen
verklaard niet te kunnen Schrijven / R Barijnk / S Horsting // [cc 12-62001/12-3-2002 tB]
– S...:
– Theodorus (Dirk) Barink:
?-4-1760: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 93v,
linkerkolom): 1760 / [na: “Op paaschen sijn tot Ledematen aangenomen”] / Dirk Barink / attest naar Harderwijk 14 Aug: 1761. // [cc tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Barink:
13-6-1911: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 13 Juni / 1911 / Derk
Willem Barink en Johanna Wilhelmina Bulterman / [hij was volgens
mijn vader een broer van Gradus Johannes Barink; zij was de weduwe
van Velthorst; cc 21-2- 1993 tB]
– U/V...:
– Wilhelmina (Willemina) Barinks:
27-3-1771: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 106r,
rechterkolom): / 1771. / [na: “tot Ledematen aangenomen den 27
Maart”] / Willemina Barinks // [cc tB]
– Wilhelmina (Willemina) Barink:
26-11-1802: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 195: [1802] / Ingekomen /
den 26 Novembr: Willemina Barink / met attest: van Deutichem /
getek: den 24 Novembr: 1802 // [cc tB]
– Wilhelmus (Willem) Barink:
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29-1-1761: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 94r,
rechterkolom): 1761. / [na: “op den 29 Januarij 1761 syn tot Ledematen
aangenomen dese navolgende perzonen”] / Willem Barink // [cc tB]

Lijst van digitale
AHA-publicaties

– Wilhelmus (Willem) Barink:
26-4-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 26-4-1824 No 23 /
Heden den Zes en twintigsten der maand April een duizend acht honderd
vier en twintig, des nademiddags om zes uren, is voor ons Steven
Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Roelof
Barink dagloner oud vier en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt,
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon
welke zijne huisvrouw Jenneken Berendsen oud vier en twintig jaren, op
zondag den vijf en twintigsten der maand April 1824, des voordemiddags
ten elf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Willem / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Grades van Aken dagloner oud acht
en veertig jaren, en van Reint Beijer dagloner oud een en twintig jaren,
beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend, benevens den comparant hebbende de getuigen
verklaard niet te kunnen Schrijven / R Barijnk / S Horsting // [cc 12-62001/12-3-2002 tB]

Het AHA is een digitaal archief met documentatie over allerlei
familienamen, personen, beroepen, woonplaatsen, landerijen,
oude huisnummers enz., voornamelijk in Gelderland (Achterhoek, Liemers, Veluwe). Deze verzameling wordt voortdurend
met nieuwe afschriften aangevuld. De volgende AHA-collecties
zijn al gepubliceerd (in volgorde van verschijning):

1. Het Gildeboek van Netterden (1719-1853)
(kasboek van het Walburgisgilde, 157 pagg., met uitgebreid register)
(zie www.heemkunde.nl)

2. Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769)
(transcriptie gereed; index in voorbereiding; info: ahadata@zonnet.nl)

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

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

5. Paspoorten Doetinchem (1811)
(85 paspoorten, Franstalig; zie www.genealogiedomein.nl)
6. Doesburgse kwartierlijst (circa 1810)
(lijst van 596 huizen en bewoners; zie www.genealogiedomein.nl)

– X/Y/Z...:

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

***
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8. Het Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811)

20. Starink

(zie www.genealogiedomein.nl)

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

9. Oorlogsschade in de heerlijkheden Gendringen en Etten in
het rampjaar 1672

21. Koldewei
(familiedossier, ook Coldewei e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(zie www.genealogiedomein.nl)

22. Hesselink
10. Het Lexicon Vahalicum – Taalkrummels
(woordenlijst van het dialect van de Wals onder Gendringen)
(in voorbereiding; info: ahadata@zonnet.nl)

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

23. Rademaker
11. Varsseveld

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

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

24. Heister
12. Ulftse gegevens

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

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

25. Gesink
13. Berghse varia

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

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

26. Hiddink
14. Nakken

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

(familiedossier; zie www.genealogiedomein.nl)

27. Jolink
15. Zweers

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

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

28. Raterink
16. Terink

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

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

29. Dieters
17. Maandag

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

(familiedossier, zie www.genealogiedomein.nl)

30. Kraaienbrink
18. Mentjot

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

(familiedossier, zie www.genealogiedomein.nl)

31. Zoutelande
19. Brus

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

(familiedossier, ook Brusse e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)
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32. Gemmink

44. Vriezelaar

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

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

33. Temmink

45. Wildenbeest

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

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

34. Freriks

46. Doetinchem (lidmaten 1738-1777)

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

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

35. Bos te Angerlo

47. Gilsink

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

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

36. Wageningen

48. Semmelink

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

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

37. Mentink

49. Donkers

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

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

38. Thomassen

50. Cent

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

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

39. Konink

51. Overbeek

(familiedossier, ook Keuning e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Averbeek e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

40. Van Dillen

52. Verkoop van Berghse goederen in 1838

(familiedossier, ook Van Dielen e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594; zie www.genealogiedomein.nl)

41. Kroes

53. Schilderink

(familiedossier, ook Croesen e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Schildrings e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

42. Beekman

54. Bosman

(familiedossier, ook Baakman e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Boschman e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

43. Rexwinkel

55. Schut

(familiedossier, ook Reewinkel e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Schutte e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)
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56. Boesveld

68. Borkes

(familiedossier, ook Bosveld e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Borkens e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

57. Stapelbroek

69. Te Pas

(familiedossier, ook Stekkelbroek e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Paske e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

58. Lucassen

70. Ankersmit

(familiedossier, ook Lukassen e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Anckersmith e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

59. Kelderman

71. Barink

(familiedossier, ook Kellerman e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

(familiedossier, ook Baarink e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

60. Branderhorst
(familiedossier, ook Branthorst e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

61. Weyers
(familiedossier, ook Weijers e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

62. Angerlo (N.H. doopboek 1772-…)
(doopboek N.H. gemeente 1772-...; zie www.genealogiedomein.nl)

***
Na de re in f o rm a t ie o f co m m e n t aa r:

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

63. Gielink
(familiedossier, ook Gelink, Gielen e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

64. Kok
(familiedossier, ook Kock e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

65. Loor
(familiedossier, ook Lohr e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

66. Van Pluren
(familiedossier, ook Plueren e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)

67. Leusink
(familiedossier, ook Luessink e.d.; zie www.genealogiedomein.nl)
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