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ANSINK
(ook ANTZING, ANZINK e.d.)

Bijgaande documenten en notities maken deel uit van het AHA, een historische
databank waarin afschriften van allerlei aard digitaal worden bewaard. De gegevens
zijn alfabetisch en chronologisch geordend met behulp van fictieve standaardnamen
en worden voortdurend met nieuwe vondsten aangevuld. De onderlinge samenhang
moet uit de context zelf blijken.
De hierbij gepresenteerde kleine afschriftencollectie Ansink is nr. 94 in deze reeks.
In bepaalde gevallen geven AHA-volgnummers de volgorde van inschrijving in het origineel aan. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde dossiers is aan
het eind van dit bestand toegevoegd.

Symbolen:
# = doorgehaald
√ = renvooi
« » = cursief of onderstreept
cc = afschriftdatum
^ = tussengevoegd
> = veranderd in.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
e-mail: ahadata@zonnet.nl
collectie: Algemeen Historisch Archief (AHA)
Doetinchem, 4 januari 2010
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– A. .. :
– Aleida (Aleida) Ansink:
11-7-1801: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1801 / Jul. 11 / Aleida Ansink / van
Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida/Aleide) Ansink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 24-7-1792 geboren (AHA-volgnr. 3077), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 464:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 356
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 6)
– Naam: Aleida [Ansink]
– Geboortedatum: den 24 July 1792
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Aleide ansink vert. 7 Decemb naar Dinx
[cc 19-8-2004/17-2-2005 tB]
– Aleida (Aaltjen) Ansink:
10-6-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1925):
– Kind: Aaltjen Ansink
– Geboren: 10-6-1858
– Gedoopt: 27-6-1858
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 4-3-2009/3-1-2010 tB]
– Aleida Johanna (Aleida Johanna) Ansink:
1-4-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2539):
– Kind: Aleida Johanna Ansink
– Geboren: 1-4-1865
– Gedoopt: 28-5-1865
– Vader: Derk Jan Ansink
– Moeder: Grada Berendina Voet
[cc 22-4-2009/2-11-2009 tB]
– Ansink (of Antink?) [Ansink] ~ Hengelo [Hengelo]:
?-6-1681: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-6-1681, onder het opschrift: [in de
marge toegevoegd:] “[Pi]nxterF[eest](?)”] / [nummer:] [5]43. Reint Antink. [of Ansink?] // [cc 19821999 tB]
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– Antonia (Tunneken) Ansink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 27-4-1795 geboren (AHA-volgnr. 3015), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 456:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 348
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Tunneken Ansink
– Geboortedatum: den 27 April 1795
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Gerrit Harmelink overleden
[cc 12-8-2004/12-2-2005 tB]
– Antonia (Tonneken) Ansink:
11-5-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 11-5-1848 No 10. / Heden den elfden der maand
Mei achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen,
in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan: Gerrit Jan Harmelink, Landbouwer, oud
Zeven en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige Zoon van Hendrik
Harmelink, Landbouwer, en Tonneken Ansink, ehelieden in deze Gemeente woonachtig, ter eenre;
en Gerada Mellink, dienstmeid, oud acht en twintig jaren, geboren en woonachtig in de Gemeente
Wisch, meerderjarige dochter van wylen Gerrit Jan Mellink, en van diens nagelatene weduwe Hendrika Willemina Radstake, Landbouw doende, woonachtig in de Gemeente Wisch, ter andere zyde. /
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd (!): / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk
op zondag den dertigsten April en op zondag den Zevenden Mei achttien honderd acht en veertig, binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een Certificaat afgegeven door
den Heer Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Wisch, ten blyke, dat
de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en onverhinderd zyn ergaan. / 3. Het certificaat van
voldoening aan de Nationale Militie. / 4. Het geboorte attest van den Bruidegom. / 5. Het geboorte
attest der Bruid. / 6 Het doodattest van den vader der Bruid. / De ouders van den Bruidegom, en de
moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven tot dit
huwelyk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouweiijk (!) alle de
pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Gerrit Jan Harmelink, en Gerada Mellink door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in
tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Derk Romp, Wielen
draayer, oud negen en twintig jaren, Jacobus Koldewei, Smid, oud vier en veertig jaren, Levie Samson Franken, Winkelier, oud drie en veertig jaren, en Philip de Winter, Vleeschhouwer oud een en
dertig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in de
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met de Bruidegom, de Bruid, en de getuigen, hebbende de ouders van den
Bruidegom, en de moeder der Bruid, daartoe aangezocht Zijnde, verklaard niet te kunnen Schryven,
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als zulks niet geleerd hebbende. / G J Harmelink / G. Mellink / D Romp / J Koldewei / L S. Franken /
P: De winter / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina Johanna (Bendina Johanna) Ansink:
16-11-1855: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1716):
– Kind: Bendina Johanna Ansink
– Geboren of gedoopt: 16-11-1855
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 27-2-2009/3-1-2010 tB]
– Bernardus (Berend) Ansink:
16-2-1782: Berend Ansink, akkerman, geb. 16-2-1782 (woonplaats: Bredenbroek); zie document
8110906a nr. 856 // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Ansink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-2-1782 geboren (AHA-volgnr. 3076), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 464:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 356
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Berend Ansink
– Geboortedatum: den 6 Febr 1782
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Aleide ansink vert. 7 Decemb naar Dinx
[cc 19-8-2004/17-2-2005 tB]
– Bernardus (Berend) Ansink:
20-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-2-1837 No. 15. / Heden den twintigsten der
maand February een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om elf uren zijn voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Ovink, Kleermaker oud Zeven en
Veertig jaren, en Hermanus Te Grotenhuis, dagloner oud een en Veertig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Achttienden der maand february een
duizend acht honderd zeven en dertig des namiddags ten een uren, in het huis No. 356 in Bredenbroek
binnen deze gemeente, in den ouderdom van Vyf en Vyftig Jaren is overleden Berend Ansink, landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden Jan Ansink
en Aaltjen Rosier. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus Hendricus (Berend Hendrik) Ansink:
11-11-1869: Huwelijksregister gemeente Wisch, 11-11-1869 No 40. / Heden den Elfden der maand
November achttien honderd negen en zestig, zijn voor ons Jan van der Zande Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen in het
huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan. / Derk Nibbelink oud vijftig jaren Landbouwer geboren en woonachtig binnen deze gemeente, Weduwenaar van Aaltjen te Kampe, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Berend Hendrik Nibbelink en Berendina Rensink ter eenre / en
Dela Johanna Ansink oud negen en dertig jaren dienstmeid geboren te Aalten en woonachtig binnen
deze gemeente, meerderjarige dochter van Berend Hendrik Ansink Landbouwer woonachtig te Aalten en van wijlen Hendrika Pampiermole ter andere zijde / En hebben zij tot dat einde aan ons
overgelegd: / 1o Het bewijs dat de afkondigingen van dit huwelijk op Zondag den Eersten November,
en op Zondag den Zevenden (!) November achttien honderd negen en zestig, binnen deze Gemeente,
volgens de Wet, en onverhinderd zijn ergaan / 2o. Het Geboorte attest van den Bruidegom / 3o. Het
Geboorte attest van de Bruid / 4o. Het Overlijdens attest van Aaltjen te Kampe eerste vrouw van den
Bruidegom / Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de
pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Derk Nibbelink en
Dela Johanna Ansink door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in
tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: / Hendrik Nibbelink oud
veertig jaren Landbouwer broeder van den bruidegom, Hendrik Jan Tannemaat oud vijftig jaren
Landbouwer Petrus Regt oud negen en veertig jaren Klerk, en Adriaan Theodoor Burgers oud negen
en twintig jaren zonder beroep allen in deze gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend met den Echtgenoot en de getuigen, hebbende de echtgenoote op
aanvrage om te teekenen verklaart het schrijven niet te verstaan. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Antzing:
15-6-1785: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1785 / Jun 15. / Catharina Antzing. /
van IJsselburg // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) Ansink:
18-2-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-2-1845 No 22. / Heden den achttienden der
maand February achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Lammert Westerveld, van beroep Boerenwerk doende, oud een en dertig
jaren, en Hendrik te Ronde, van beroep Klompenmaker, oud een en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den achttienden der maand
Februarij achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 342 in
Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig jaren is overleden Derk
Jan Demkes, Boerenwerk doende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Catharina Ansink, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden
Hendrik Demkes, en Enneken Kraaijenbrink. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Catharina (Catharina) Ansink:
21-11-1847: Vrij naar: G.H. Ligterink, De landverhuizers (emigratie naar Noord-Amerika uit het
Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850), blz. 90: De weduwe Catharina
Demkes-Ansink en haar zoon Gerrit Hendrik Demkes (32 jaar oud) uit Gendringen behoorden tot de
passagiers aan boord van de propeller “Phoenix” die op 21 november 1847 door brand onderging op
Lake Michigan // [cc 1982-1999 tB]
– Dela Johanna (Dela Johanna) Ansink:
11-11-1869: Huwelijksregister gemeente Wisch, 11-11-1869 No 40. / Heden den Elfden der maand
November achttien honderd negen en zestig, zijn voor ons Jan van der Zande Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen in het huis
der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan. / Derk Nibbelink oud vijftig jaren Landbouwer
geboren en woonachtig binnen deze gemeente, Weduwenaar van Aaltjen te Kampe, meerderjarige
zoon van wijlen de echtelieden Berend Hendrik Nibbelink en Berendina Rensink ter eenre / en Dela
Johanna Ansink oud negen en dertig jaren dienstmeid geboren te Aalten en woonachtig binnen deze
gemeente, meerderjarige dochter van Berend Hendrik Ansink Landbouwer woonachtig te Aalten en
van wijlen Hendrika Pampiermole ter andere zijde / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: /
1o Het bewijs dat de afkondigingen van dit huwelijk op Zondag den Eersten November, en op Zondag
den Zevenden (!) November achttien honderd negen en zestig, binnen deze Gemeente, volgens de
Wet, en onverhinderd zijn ergaan / 2o. Het Geboorte attest van den Bruidegom / 3o. Het Geboorte
attest van de Bruid / 4o. Het Overlijdens attest van Aaltjen te Kampe eerste vrouw van den Bruidegom
/ Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage de verklaring
afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten
zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Derk Nibbelink en
Dela Johanna Ansink door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in
tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: / Hendrik Nibbelink oud
veertig jaren Landbouwer broeder van den bruidegom, Hendrik Jan Tannemaat oud vijftig jaren
Landbouwer Petrus Regt oud negen en veertig jaren Klerk, en Adriaan Theodoor Burgers oud negen
en twintig jaren zonder beroep allen in deze gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend met den Echtgenoot en de getuigen, hebbende de echtgenoote op
aanvrage om te teekenen verklaart het schrijven niet te verstaan. // [cc 1982-1999 tB]
– Engelberta (Engelina) Ansink:
16-4-1816: Overlijdensregister gemeente Winterswijk, 16-4-1816 No 39 / Op heden den Zestiende
April Een duizend acht honderd zestien voormiddags om elf uren zijn voor ons Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijke Staat der Gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland, verscheenen
Engelina Ansink vroedvrouw oud Zestig Jaren woonachtig in Winterswyk, dewelke ons in
tegenwoordigheid van Derk Willem ten Hagen, Landbouwer oud Een en Vyftig Jaren en Gerrit Jan
Wieberdink daghuurder oud drie en vyftig Jaren beide wonende in Winterswyk [#dewelke ons]
[hebben>] heeft verklaard, dat op den veertienden dezer ten Zeven uren in den morgen [#overleden is]
Aleida Immink, daghuurster, woonachtig in Winterswyk ten haren huize is bevallen van een
vrouwelyk kind, hetwelk slechts vier en twintig uuren [geleeft>] geleefd heeft. [#oud ... Jaren] / ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, dewelke na
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duidelijke voorlezing door de declarante neffens ons getekend daar de getuigen verklaarden niet te
Kunnen Schrijven / engelina ansink / J T Pelkwijk [= Jan Ter Pelkwijk] // [cc 1982-1999 tB]
– F...:
– Gerharda (Gerritjen) Ansing:
4-10-1781: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1781. / Oct 4 / Gerritjen Ansing. / van
IJsselborg. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hentje) Ansink:
21-6-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2272):
– Kind: Hentje Ansink
– Geboren: 21-6-1862
– Gedoopt: 27-7-1862
– Vader: Derk Jan Ansink
– Moeder: Grada Voet
[cc 3-4-2009/25-11-2009 tB]
– Hendrica Aleida (Hendrika Aleida) Ansink:
13-2-1843: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 779):
– Kind: Everdina Rikkers
– Geboren: 13-2-1843
– Gedoopt: 19-3-1843
– Vader: Martinus Rikkers
– Moeder: Hendrika Aleida Ansink
[cc 20-11-2008/3-1-2010 tB]
– Hendrica Aleida (Hendrika Aleida) Ansink:
28-8-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 971):
– Kind: Hentjen Rikkers
– Geboren: 28-8-1845
– Gedoopt: 28-9-1845
– Vader: Martinus Rikkers
– Moeder: Hendrika Aleida Ansink
[cc 26-11-2008/3-1-2010 tB]
– Hendrica (Aleida?) (Hendrika) Ansink:
28-3-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1226):
– Kind: Aaltjen Rikkens
– Geboren: 28-3-1849
– Gedoopt: 22-4-1849
– Vader: Martinus Rikkens
– Moeder: Hendrika Ansink
[cc 24-12-2008/3-1-2010 tB]
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– Hendrica Aleida (Hendrika Aleida) Ansink:
23-2-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1371):
– Kind: Hendrina Rikkers
– Geboren: 23-2-1851
– Gedoopt: 23-3-1851
– Vader: Martinus Rikkers
– Moeder: Hendrika Aleida Ansink echt[e?]
[cc 8-1-2009/3-1-2010 tB]
– Hendrica Aleida (Hendrika Aleida) Ansink:
20-12-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1590):
– Kind: Hendrik Jan Bekkers [lees Rikkers; tB]
– Geboren: 20-12-1853
– Gedoopt: 29-1-1854
– Vader: Martinus Bekkers [lees Rikkers; tB]
– Moeder: Hendrika Aleida Ansink
[cc 20-2-2009/3-1-2010 tB]
– Hendrica Aleida (Hendrika Aleida) Ansink:
5-6-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1837):
– Kind: Bernard Rikkers
– Geboren: 5-6-1857
– Gedoopt: 28-6-1857
– Vader: Martinus Rikkers
– Moeder: Hendrika Aleida Ansink
[cc 4-3-2009/3-1-2010 tB]
– Hendrica Aleida (Hendrika Aleijda) Ansink:
1-7-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2106):
– Kind: Derk Jan Rikkers
– Geboren: 1-7-1860
– Gedoopt: 29-7-1860
– Vader: Martinus Rikkers
– Moeder: Hendrika Aleijda Ansink
[cc 13-3-2009/11-12-2009 tB]
– Hendrica Johanna (Hendrika Johanna) Ansink:
10-9-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1434):
– Kind: Hendrika Johanna Ansink
– Geboren: 10-9-1851
– Gedoopt: 9-11-1851
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 30-1-2009/3-1-2010 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Ansink:
8-2-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 8-2-1815 No 27 / In het jaar achtien honderd vijftien
den Achtsten Februarij zijn voor ons vice Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Hendrik Ansink en Jacobus Jansen geburen welke ons hebben
verklaard dat op den Zevenden Februarij dezes jaars des avonds ten Zeven uren in het huis No. 472 is
overleden Richard Apell oud acht en dertig Jaren Zoon van wylen Richard, en van Johanna Wentink /
van al het welk wij acte hebben opgemaakt en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de
declaranten. / [handtekening van de ambtenaar:] J: de Bruijn // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Ansing:
23-6-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen over
den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): /
[Nummer der Acten:] 16. / [Dagteekening der Acten:] 23en do [= Junij 1819] / [Natuur der Acten:]
Vonnis, houdende Condemnatie tot betaling van f 25.50 onder korting van daarop gedane betalingen,
en tot het ontvangen van 5000 dennen en 1000 berken pooten / [Naam en Voornaam der partijen:]
Hendrik Ansing tegen Johannes Aalders / [Derzelver woonplaats:] Aalten / Ulft / [Registratie der
Acten:] 9e July. deel 2. fo 69 verso, vak 2 en 3. / Regt 94½ Cents. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Ansink:
28-3-1828: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 295: Aangenomen 1828. / den 28 Maart zyn tot Ledematen aangenomen / Aaltjen
Klompenhouwer, / Gezina Wevers, / Johanna Geertruid Elizabeth Naafs / Aaltjen Kuiperij / Elizabeth
Cranen / Aleida Rutgers / Theodora Salemink / Aaltjen Hendrika Noij / Wilhelmina Ovink / Wilhelmina Kip / Johannes Scholten, / Bernadus Fukking / Willem Hesselink / Evert Koning / Hendrik
Koenders / Jan Klomp / Derk Wensink / Johannes Nales / Hendrik Ansink / Zweer Wossink // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Ansink:
18-2-1878: Overlijdensregister gemeente Ede, 18-2-1878 No. 26. / Op heden den achttienden
Februarij des jaars achttien honderd acht-en-zeventig, zijn voor Ons Andreas Jacobus Thomas,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Ede, Provincie Gelderland,
verschenen: Hendrik Ansink, oud acht en zestig jaren, van beroep timmerman, en Jan Bussink oud
vijf en twintig jaren, van beroep timmerman, wonende beiden te Bennekom, / die Ons verklaard
hebben, dat Hendrik Hendriks, zonder beroep, geboren te Bennekom en wonende aldaar, ongehuwde
Zoon van wijlen de echtelieden Evert Hendriks en Johanna Buijink op Zaturdag den Zestienden
Februarij dezes jaars, des avonds ten tien ure, in den ouderdom van vier en zeventig jaren binnen deze
Gemeente is overleden. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door Ons
Ambtenaar, is geteekend met de Comparanten. / H: Ansink / J Bus sink / AJ Thomas // [cc 21-92001/31-10-2001 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Ansink:
10-9-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1434):
– Kind: Hendrika Johanna Ansink
– Geboren: 10-9-1851
– Gedoopt: 9-11-1851
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 30-1-2009/3-1-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Ansink:
16-11-1855: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1716):
– Kind: Bendina Johanna Ansink
– Geboren of gedoopt: 16-11-1855
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 27-2-2009/3-1-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Ansink:
10-6-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1925):
– Kind: Aaltjen Ansink
– Geboren: 10-6-1858
– Gedoopt: 27-6-1858
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 4-3-2009/3-1-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Ansink:
14-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2153):
– Kind: Willemina Ansink
– Geboren: 14-2-1861
– Gedoopt: 24-3-1861
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Ansink:
10-7-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2769):
– Kind: Hendrik Jan Ansink
– Geboren: 10-7-1867
– Gedoopt: 28-7-1867
– Vader: Derk Jan Ansink
– Moeder: Grada Berendina Voet
[cc 27-4-2009/14-10-2009 tB]
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– Hermina Gesina (Hermina Gesina) Ansink:
8-4-1843: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 374: / 1843 Aangenomen / Den 8 April / Arnoldus Obbink / Willem Gerhard Noij /
Hermanus Lieftink / Reind Kraaijenbrink / Gesina de Bruin / Harmina Woldrina Rozier / Hendrika
Noij / Wilhelmina Noij / Gerharda Johanna Loor / Aaltje Luijmes / Johanna Antonetta Lieftink / Grada Hendrika Breukelaar / Theodora Geertruida Geurink / Hermina Gesina Ansink / Christina Cornelia Ilmer. // [cc 1982-1999 tB]
– I...:
– Johanna (Janna) Anzink:
13-7-1801: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 13 / [ged.:] 19 July / 1801: / Gerrit. Z.V. [^Jan]
Willem [Beunink>] Bennink en Janna anzink / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Ansink:
16-7-1801: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1801 / Jul. 16 / Janna Ansink. / v.
Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Ansing:
26-8-1806: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 26 / [ged.:] 31 Aug / 1806: / Herman Z V Jan
Willem Benning en Janna Ansing / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Ansing:
28-5-1811: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] may 28 / [ged.:] Juny 2 / 1811: / Derk Jan zoon
v Jan Willem Bennink en Janna Ansing / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Ansink:
5-11-1811: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Johanna Ansink / Gendringen (511-1811) // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Ansink:
25-9-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-9-1833 No 66 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Verholt, eigenwerkdoende oud Drie en Zestig jaren, en Jan Körntjes, dagloner oud Vyf en Vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Woensdag den Vyf en twintigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten acht uren, in
het huis No. 323 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en twintig Jaren is
overleden Harmen Bennink, Kleermaker geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Jan Willem Bennink, dagloner in deze Gemeente woonachtig en van wylen diens huisvrouw Johanna
Ansink / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende den laatstgenoemden
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Comparant daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J Verholt /
v.Woelderen // [cc 27-6-2003/14-5-2006 tB]
– Johanna Catharina (Anna Catharina) Ansink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-8-1782 geboren (AHA-volgnr. 2975), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 450:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 342
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 2)
– Naam: Anna Catharina Ansink
– Geboortedatum: den 28 August. 1782
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/10-2-2005 tB]
– Johannes (Jan) Ansing:
2-8-1801, bron onbekend (trouwboek N.H. kerk Gendringen?): 2-9-16 aug. 1801 / Gerrit Jan Doornink, z.v. Berend Doornink (onder Varsseveld), en Johanna Catharina Rensing, wr. v. w. Jan Ansing
(Breedenbroek). // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Ansink:
4-3-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-3-1822 No [15>] 16. / Heden den Vierden der
maand Maart een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor
mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Dorus Bosman Kuiper oud
acht en veertig Jaren, en Hermanus te Grotenhuis wever oud Zes en twintig Jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zondag den derden der maand Maart
achttien honderd twee en twintig des avonds ten tien uren, in het huis No. - in Bredenbroek binnen dit
Schoutambt in den ouderdom van vier en twintig Jaaren is overleden. [:de punt is abusievelijk
voorgedrukt] Wander Ansink Boerenwerk doende ongehuwd zoon van wylen Jan Ansink en van
deszelfs nog levende weduwee (!) Johanna Catharina Rensink aldaar woonachtig / En mij van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij
is onderteekend. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] met de Comparanten / D Bosman / H M
Tegrotenhuis / JRBoeveld // [cc 29-9-2001/24-8-2002 tB]
– Johannes (Jan) Ansink:
20-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-2-1837 No. 15. / Heden den twintigsten der
maand February een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om elf uren zijn voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Ovink, Kleermaker oud Zeven en
Veertig jaren, en Hermanus Te Grotenhuis, dagloner oud een en Veertig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Achttienden der maand february een
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duizend acht honderd zeven en dertig des namiddags ten een uren, in het huis No. 356 in Bredenbroek
binnen deze gemeente, in den ouderdom van Vyf en Vyftig Jaren is overleden Berend Ansink,
landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden Jan
Ansink en Aaltjen Rosier. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Ansink:
2-1-1844: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-1-1844 No 2. / Heden den tweeden der maand
Januarij achttien honderd vier en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Arnoldus Hengeveld, van beroep landbouwer, oud vijf en dertig jaren, en Hermanus te Grotenhuis, van beroep daglooner, oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den een en dertigsten der maand December achttien honderd
[#vier] [√drie / renvooi en doorhaling van het woord “vier” goedgekeurd] en veertig, des morgens ten
Zeven uren, in het huis No. 356 in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en
zeventig jaren is overleden Johanna Catharina Rensink, zonder beroep, geboren in de Gemeente
Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe eerst van Jan Ansink, en daarna van
Gerrit Jan Doornink, en dochter van wylen de ehelieden Lammert Rensink en Aaltjen Hengeveld. / En
hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. / A Hengeveld
/ H tegrotenhuis / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– J.H. Ansink (?):
8-5-1900: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Gezien door Kerkvisitatoren der classis Zutphen 8 Mei.
1900 / J.H. Cordes. voorz / J.H. Ansink [of Antink?] scriba // [cc 1982-1999 tB]
– K...: / - L...: / - M...: / - N...: / - O...: / - P...: / - Q...:
– Reinerus (Reint) Ansink (?):
?-6-1681: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-6-1681, onder het opschrift: [in de
marge toegevoegd:] “[Pi]nxterF[eest](?)”] / [nummer:] [5]43. Reint Antink. [of Ansink?] // [cc
1982-1999 tB]
– S...:
– Theodorus (Dores) Ansink:
29-12-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / Dec. 29 / Derk Willem Ansink. Z.v. Dores
Ansink onder Aalten, gewoont hebbende te Netterden, / en Janna Dijkspas. d.v. Jan Hendrik
Dijkspas. te Bredevoort. / verzonden na Bredevoort. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ansink:
21-6-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2272):
– Kind: Hentje Ansink
– Geboren: 21-6-1862
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– Gedoopt: 27-7-1862
– Vader: Derk Jan Ansink
– Moeder: Grada Voet
[cc 3-4-2009/25-11-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ansink:
1-4-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2539):
– Kind: Aleida Johanna Ansink
– Geboren: 1-4-1865
– Gedoopt: 28-5-1865
– Vader: Derk Jan Ansink
– Moeder: Grada Berendina Voet
[cc 22-4-2009/2-11-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ansink:
10-7-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2769):
– Kind: Hendrik Jan Ansink
– Geboren: 10-7-1867
– Gedoopt: 28-7-1867
– Vader: Derk Jan Ansink
– Moeder: Grada Berendina Voet
[cc 27-4-2009/14-10-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Ansink:
29-12-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / Dec. 29 / Derk Willem Ansink. Z.v. Dores
Ansink onder Aalten, gewoont hebbende te Netterden, / en Janna Dijkspas. d.v. Jan Hendrik Dijkspas.
te Bredevoort. / verzonden na Bredevoort. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: / - V...:
– Wanderus (Wander) Ansink:
4-3-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-3-1822 No [15>] 16. / Heden den Vierden der
maand Maart een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor
mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Dorus Bosman Kuiper oud acht
en veertig Jaren, en Hermanus te Grotenhuis wever oud Zes en twintig Jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zondag den derden der maand Maart achttien honderd twee en twintig des avonds ten tien uren, in het huis No. - in Bredenbroek binnen dit Schoutambt
in den ouderdom van vier en twintig Jaaren is overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt]
Wander Ansink Boerenwerk doende ongehuwd zoon van wylen Jan Ansink en van deszelfs nog
levende weduwee (!) Johanna Catharina Rensink aldaar woonachtig / En mij van de waarheid dezer
verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend.
[:de punt is abusievelijk voorgedrukt] met de Comparanten / D Bosman / H M Tegrotenhuis / JRBoeveld // [cc 29-9-2001/24-8-2002 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Ansink:
14-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2153):
– Kind: Willemina Ansink
– Geboren: 14-2-1861
– Gedoopt: 24-3-1861
– Vader: Hendrik Jan Ansink
– Moeder: Grada Agelink
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
– X...: / - Y...: / - Z...:

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– 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)
– Boesveld (ook Bosveld 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)
– Brus (ook Brussen e.d.) (G)
– Cent (ook Senten e.d.) (G)
– Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
– Dillen (ook van Dillen, 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)
– Etten: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks 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)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
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– Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
– Hiddink (ook Hidding 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)
– Kok (ook Kock e.d.) (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
– Konink (ook 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)
– Loor (ook Lohr e.d.) (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
– Maandag (familiedossier) (G)
– Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
– Mentjot (familiedossier) (G)
– Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Nakken (familiedossier) (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)
– 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)
– Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
– Pluren (ook van Pluren, Plueren 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)
– Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
– Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
– Rodespijker (ook Rodespikker 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)
– Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
– Starink (ook Staring e.d.) (G)
– Temmink (ook Temming e.d.) (G)
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– 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)
– Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
– Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
– Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
– Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
– Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
– Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
– Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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