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DEURVORST
(ook DEURVOORST, DOORVORST, DüRVORST e.d.)

Bijgaande documentatie maakt deel uit van het AHA, een particuliere 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. In hoeverre deze afschriften bruikbaar zijn voor genealogisch onderzoek gelieve men zelf te beoordelen.
De hierbij aangeboden collectie Deurvorst is nr. 104 in deze reeks. In bepaalde
gevallen geeft een AHA-volgnummer de volgorde van inschrijving in het originele register
aan. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde dossiers is aan het eind
van dit bestand toegevoegd.
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– A...:
– Aleida (Aleijda) Deurvorst:
9-11-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 9 novembris / Baptizata
est Joanna / parentes Joannes willinck et aleijda Deurvorst / patrini Theodorus Deurvorst et
enneke Janssen // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Toon) Dürvorst:
9-4-1786: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1786 / Den 9 Dito [= April] is toon
Dürvorst overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Deurvorst:
4-3-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 4-3-1814 N o 11. / Heden den Vierden der
Maand Maart eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Jan van de Sande, oud zesenveertig Jaren,
Kuiper, woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg / welke ons een kind van het vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den derden der Maand van Maart eenduizend achthonderd
veertien, des avonds om Zeven uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw Berndina
Deurvorst geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van
Dina. / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Harmanus
Kuiperij oud eenënzeventig jaren, Landbouwer woonachtig te Sillevold en van Bernardus
Kuiperij oud Vijfëndertig jaren, Klompenmaker woonachtig te Sillevold. / Van welk alles wij
de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend
met de Vader van het Kind, en de getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Dina) Deurvorst:
15-12-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 556): 15. Dec: [1818.] / Baptizata est Joanna / f: leg: Jacobi
Deurvorst, et Mechelt Heister Conj: / Susc: Jo~es Hermens, et Dina Deurvorst. // [cc 31-82007/7-4-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Doorvorst:
27-8-1699: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1699. / 27. Aug. /
Contraxerunt matrimonium Theodorus Geelinghs et Anna DoorVorst / periculose` decumbans,
eadem horâ, quâ sumpsit viaticum, coram me et testibus Bernardo DoorVorst et Theodorâ
DoorVorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Doorvorst:
5-2-1701: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Ao 1701. / 5. Feb: /
Contraxerunt matrimonium Bernardus Doorvorst et gerarda Bouwmans / coram me et
testibus Bernardo Raterinck et Margaritâ Borckes. // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Berndt) Deurvorst:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHAvolgnr. 117:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Wessel Beútinck / Een
koeij / getúijge Berndt Deúrvorst eñ Wander Cramp / [summa:] :-12-: // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berndt) Deurvorst:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHAvolgnr. 118:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Berndt Deúrvorst /
Twee koeijen / getúijge Wessel Beútinck eñ Hermen Meúrs / [summa:] 1-4-: // [cc 1982-1999
tB]
– Bernardus (Bernardus) Deurvoorst:
11-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 11 meert. / Baptizatus est
Theodorus maxmilianus Baptista / Parentes Jacobus deurvoorst et [uitgeveegd: gerar] Joanna
Kniest / Patrini bernardus deurvoorst et gertrudis gerlighs // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Petrus (Bernardus Petrus) Deurvorst:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, eerste lijst, getiteld: “Litt. B. / 6
Militie-District / Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvings-register voor de
Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den Jaare 1815.” // [82 inschrijvingen
(vanaf nr. 57 op een anders ingedeeld formulier); aan het slot van deze vervolglijst (“model
Litt. C”) eindigend met de aantekening:] “Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van
Doesburg den Tienden April 1815. / E:A: VerHúell” // [ingedeeld in tien ongenummerde
kolommen:] / [1:] Numero van Inschrijving: 19/19 / [2a:] Naam: Deurvorst / [2b:] Voornaam:
Bernardus Petrus / [3:] Geboorteplaats: Doesborgh / [4:] Datum van Geboorte: 10 October
1793 / [5:] Woonplaats: Doesborgh / [6:] Beroep: Koopman / [7a:] Voornaam van den Vader:
Franciscus Ignatius / [7b:] Naam van de Moeder: Borgers / [7c:] Voornaam van de Moeder:
Maria Jacoba / [8:] Beroep van den Vader of Moeder indien de Vader overleden is: Vader
Overleeden / Moeder Landbouwerse / [9:] Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige
loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft Voldaan / [10:] Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999
tB]
– Bernardus Stephanus (Bernardus Stephanus) Deurvorst:
5-4-1842: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1842 (Rijksarchief Arnhem,
archiefblok 0107, inv.nr. 157): N o 38. / Op heden den Vyfden April Achttien honderd Twee
en veertig verscheenen voor ons Hendrik Rogge Kantonregter te Terborg, Arrondissement
Zutphen, Provincie Gelderland met den Griffier geadsisteerd / 1o den Heer Rudolphus Fredericus Deurvorst Notaris wonende te Didam / 2o den Heer Wilhelmus Hermanus Deurvorst
wynkooper wonende te Terborg / 3 o Mejufvrouw Hermina Francisca Beatrix Deurvorst zonder
beroep mede te Terborg woonachtig / Welken Comparanten in hoedanigheid van Erfgenamen
voor ons den by de Wet voorgeschreven Eed betrekkelyk de deugdelyke Aangifte der Successie in de Nalatenschap van wylen den Heer Bernardus Stephanus Deurvorst te Terborg
overleden, voor ons hebben afgelegd. – / Van welke Eedspresentatie Wy dit Proces Verbaal
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hebben opgemaakt en na gedane voorlezing met de Comparanten en den Griffier ondertekend.
/ R F Deurvorst / W H Deurvorst / H F B Deurvorst / Rogge / DWB [= D.W. Bosboom] de
Wildt Griffr // Geregistreerd te Terborg den negenden April 1800 tweeënveertig, deel tien,
folio dertig verso vak zeven /: een blad zonder renvoyen/ / De ontvanger / [Mr Gerhardus
Bernardus] Visscher // [cc 24-2-1999/30-5-2001 tB]
– C...:
– Dina: zie sub Berendina [Deurvorst]
– Elisabeth (Elisabetha) Deurvorst:
24-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 692): [1821.] / 24. Julii /
Baptizata est Elisabetha / f: leg: Jacobi Deurvorst, et Mechtildis Heister Conj: / Susc:
Henricus Wilbrink, et Jo~a Limbeek. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 24-6-1821 geboren (AHA-volgnr. 3576), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 6)
– Naam: Elisabeth [Deúrvorst]
– Geboortedatum: den 24 Juny 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 8 overleden / N o 9 & 10 vertrokken
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
– Franciscus (?) (F.) Deurvorst:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris
omschreven als: “Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met
aantekening over de mogelijkheid van inkwartiering”, maar het zou ook een adreslijst kunnen
zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de
huisnummering of het bevolkingsregister van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 154. F:
Deúrvorst // [cc 23-3-2001/10-6-2001 tB]
– Franciscus Deurvorst:
± 28-11-1811 (nr. 153 en 154): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in de
gedrukte inventaris van P. Scherft (1950) omschreven als “Opgaven van de bewoners der
huizen, genummerd 1-499, ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1
omslag. / N.B.: Deze opgaven betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet
gehuwd zijn van den huurder, c.q. eigenaar.” // No 153 en 154 Er[v]en huisen en een Schuur in
eigen gebruik getaxeert op f 60. / getrouwd. / Frans Deurvorst. // [cc 13-6-2003/16-8-2003 tB]
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– Franciscus Bernardus (N.N.) Deurvorst:
1892: verstandhouding tussen de werklieden en “den heer Deurvorst” te Ulft; zie AHAdocument 892aa // [cc 1982-1999 tB]
– Franciscus Bernardus (Franciscus Bernardus) Deurvorst:
1892: een oom van directeur Franciscus Bernardus Deurvorst van de firma Diepenbrock &
Reigers te Ulft “was vroeger directeur van Vulcaansoord in Terborg geweest”; zie AHAdocument 892ab // [cc 1982-1999 tB]
– Franciscus Bernardus (Franciscus Bernardus) Deurvorst:
1892: verhoor van Franciscus Bernardus Deurvorst, oud 35 jaar, lid der firma Diepenbrock
& Reigers, ijzergieterij en emailleerfabriek te Ulft; zie AHA-document 892ab // [cc 19821999 tB]
– Franciscus Bernardus (Franciscus Bernardus) Deurvorst:
1892: Verklaring van directeur Franciscus Bernardus Deurvorst van de firma Diepenbrock
& Reigers te Ulft betreffende het ziekenfonds “waarin door den heer Reigers f 1000 gestort
is”: “... moet nog in werking treden. Wij hebben echter gemeend, dat met f 1000 te storten en
een heffing van 1 pct. van het loon de uitkeering wel 2/3 van ’t loon kan wezen. Mochten wij
ons daarin bedriegen, dan zullen er maatregelen genomen worden om de zaak toch aan het
doel te doen beantwoorden”; zie AHA-document 892ab // [cc 1982-1999 tB]
– Franciscus Bernardus (?) (F.) Deurvorst:
1896: brief van F. Deurvorst te Ulft, waarin hij informeert naar de mogelijkheid om grond
van de Gendringse kerkvoogdij te pachten tegen een lagere prijs; zie AHA-document 896ag //
[cc 1982-1999 tB]
– Franciscus Bernardus (Franciscus Bernardus) Deurvorst:
5-1-1897: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-1-1897 No 3. / Heden den vijfden Januari achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Franciscus, Bernardus Deurvorst oud negenendertig jaren, van beroep
fabrikant wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Jaqueline, Pauline,
Bernardine, Zenobia Maria Vonk de Both [√zonder beroep / renvooi van twee woorden
goedgekeurd] op den tweeden Januari dezes jaars, des morgens ten tien ure, ten huize van hem
aangever te Ulft wijk D no. vier binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het
mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Melchior, Willem, Marie. / Waarvan wij
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes, Hendrikus ten Have, oud
zevenendertig jaren, van beroep handelsreiziger en Johannes, Cornelis Renckens oud vierentwintig jaren, van beroep technicus beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing
onderteekend met den aangever en de getuigen / F.B Deurvorst / J H ten Have / Joh Renckens
/ Bellaard // [cc 1982-1999 tB]
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– Franciscus Bernhardus Maria (Franciscus Bernardus Marie) Deurvorst [Deurvorst]:
18-8-1995 (rouwadvertentie uit “De Gelderlander” van 19-8-1995): [kruisteken] / Vrijdagochtend, 18 augustus 1995, is in alle rust overleden, onze lieve moeder en grandma Elisabeth
Louise Maria Hoogeweegen / weduwe van Ir. Franciscus Bernardus Marie Deurvorst / geboren te Rotterdam 11 november 1901. / Middelburg: Ir. F.H.M. Deurvorst [en] V.R.G. Deurvorst-Brunting [en] Frances [en] Jan Willem [en] Frank / Bentveld: E.J.J.M. SchneemannDeurvorst [en] G.W.M. Schneemann [en] Gemma [en] Derk / “St. Antonia”, Terborg / Wij
zijn het verplegend personeel van het “St. Antonia” verpleeghuis te Terborg erg dankbaar
voor de liefdevolle verzorging van moeder gedurende de laatste 23 jaar. / Correspondentieadres: Familie Deurvorst, Teunisbloemlaan 10, 2116 TD Bentveld / De gezongen Uitvaartmis
zal plaatsvinden op maandag 21 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Georgius, Hoofdstraat 73 te Terborg. / Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar rustplaats
op het parochiekerkhof aldaar. / Samenkomst in de kerk om 10.20 uur. / Gelegenheid tot
condoleren na de begrafenis in Hotel “De Rode Leeuw” te Terborg. // [cc 1982-1999 tB]
– Franciscus Ignatius (Franciscus Ignatius) Deurvorst:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, eerste lijst, getiteld: “Litt. B. / 6
Militie-District / Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvings-register voor de
Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den Jaare 1815.” // [82 inschrijvingen
(vanaf nr. 57 op een anders ingedeeld formulier); aan het slot van deze vervolglijst (“model
Litt. C”) eindigend met de aantekening:] “Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van
Doesburg den Tienden April 1815. / E:A: VerHúell” // [ingedeeld in tien ongenummerde kolommen:] / [1:] Numero van Inschrijving: 19/19 / [2a:] Naam: Deurvorst / [2b:] Voornaam:
Bernardus Petrus / [3:] Geboorteplaats: Doesborgh / [4:] Datum van Geboorte: 10 October
1793 / [5:] Woonplaats: Doesborgh / [6:] Beroep: Koopman / [7a:] Voornaam van den Vader:
Franciscus Ignatius / [7b:] Naam van de Moeder: Borgers / [7c:] Voornaam van de Moeder:
Maria Jacoba / [8:] Beroep van den Vader of Moeder indien de Vader overleden is: Vader
Overleeden / Moeder Landbouwerse / [9:] Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige
loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft Voldaan / [10:] Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Deurvorst:
19-3-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 19-3-1814 N o 16 / Heden den Negentienden
Maart eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der
Gemeente van Terborg, gecompareerd / de Heer Gerrit Jan Deurvorst, oud Achtendertig
Jaren, Wijnkoper woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, / welke ons een kind van het
vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den achttienden der Maand van Maart eenduizend
achthonderd veertien, des avonds om Tien uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw Johanna Aleida Staring geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven
van Harmina Francisca Beatrix / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van de Heer Gerrit [Anton>] Anthonie Swiebertus Dericks, oud Zesentwintig
jaren, particulier woonachtig te Terborg, en van Hendrik Jan Salemink, oud achtënveertig
jaren, Timmerman woonachtig te Terborg. / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het Kind, en
de getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
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– Helena (Helena) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 29-12-1817 geboren (AHA-volgnr. 3574), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 4)
– Naam: Helena [Deúrvorst]
– Geboortedatum: den 29 Decemb 1817
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 8 overleden / N o 9 & 10 vertrokken
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
– Helena Hendrica (Helena Hendrica) Deurvorst:
23-1-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 431): 23. Jan: [1817.] / Baptizata est Helena Hendrica /
filia legitima Jacobi Deurvorst, et Mechtildis Heister Conj: / [Susc:] Wessel Bolwerk, et
Hendrica Deurvorst. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Hendrica (Henrica) Deurvorst:
23-6-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743. / 23 Junii / Baptizata est
henrica / Parentes Jacobus deurvorst et Joanna Kniest / Patrini henricus Kniest et Elijsabeth
Lamers [<Kniest] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) Doorvoorst:
24-6-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 / 24 Junii / Baptizatus est
Joannes / Parentes Joannnes (!) Kniest et Gerarda Catharina Te Pas / Patrini Bernardus Te pas
et henrica doorvoorst / Joannes Kniest testis. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Deurvorst:
22-1-1812: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Hendrika Deurvorst /
Etten (22-1-1812) // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Deurvorst:
11-9-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 189): 11. Sept. [1813.] / Baptizata est
Hendrica / filia legitima Christiani Fransen, et Mechtildis Scholten Conj: / Suscepêre
Lambertus Wilbrink, et Hendrica Deurvorst. // [cc 23-3-2007/7-9-2008 tB]
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– Hendrica (Hendrica) Deurvorst:
23-1-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 431): 23. Jan: [1817.] / Baptizata est Helena Hendrica / filia
legitima Jacobi Deurvorst, et Mechtildis Heister Conj: / [Susc:] Wessel Bolwerk, et Hendrica
Deurvorst. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Hendricus (Henricus) Dörvorst:
18-5-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 18 Maji / Baptizata est
Hendrina / parent: Joannes Willenk et Aleydis Vennhorst / pat. Henricus Dörvorst et
Eliesabetha Thewijhll // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina Francisca Beatrix (Harmina Francisca Beatrix) Deurvorst [Deurvorst]:
19-3-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 19-3-1814 N o 16 / Heden den Negentienden
Maart eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der
Gemeente van Terborg, gecompareerd / de Heer Gerrit Jan Deurvorst, oud Achtendertig
Jaren, Wijnkoper woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, / welke ons een kind van het
vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den achttienden der Maand van Maart eenduizend
achthonderd veertien, des avonds om Tien uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw
Johanna Aleida Staring geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen
geven van Harmina Francisca Beatrix / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in
tegenwoordigheid van de Heer Gerrit [Anton>] Anthonie Swiebertus Dericks, oud
Zesentwintig jaren, particulier woonachtig te Terborg, en van Hendrik Jan Salemink, oud
achtënveertig jaren, Timmerman woonachtig te Terborg. / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van
het Kind, en de getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina Francisca Beatrix (Hermina Francisca Beatrix) Deurvorst [Deurvorst]:
5-4-1842: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1842 (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 157): N o 38. / Op heden den Vyfden April Achttien honderd Twee en
veertig verscheenen voor ons Hendrik Rogge Kantonregter te Terborg, Arrondissement Zutphen, Provincie Gelderland met den Griffier geadsisteerd / 1 o den Heer Rudolphus Fredericus
Deurvorst Notaris wonende te Didam / 2 o den Heer Wilhelmus Hermanus Deurvorst wynkooper wonende te Terborg / 3 o Mejufvrouw Hermina Francisca Beatrix Deurvorst zonder beroep mede te Terborg woonachtig / Welken Comparanten in hoedanigheid van Erfgenamen
voor ons den by de Wet voorgeschreven Eed betrekkelyk de deugdelyke Aangifte der
Successie in de Nalatenschap van wylen den Heer Bernardus Stephanus Deurvorst te Terborg
overleden, voor ons hebben afgelegd. – / Van welke Eedspresentatie Wy dit Proces Verbaal
hebben opgemaakt en na gedane voorlezing met de Comparanten en den Griffier ondertekend.
/ R F Deurvorst / W H Deurvorst / H F B Deurvorst / Rogge / DWB [= D.W. Bosboom] de
Wildt Griffr // Geregistreerd te Terborg den negenden April 1800 tweeënveertig, deel tien,
folio dertig verso vak zeven /: een blad zonder renvoyen/ / De ontvanger / [Mr Gerhardus
Bernardus] Visscher // [cc 24-2-1999/30-5-2001 tB]
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– I ...:
– Jacobus (Jacobus) Deurvoorst:
11-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 11 meert. / Baptizatus est
Theodorus maxmilianus Baptista / Parentes Jacobus deurvoorst et [uitgeveegd: gerar] Joanna
Kniest / Patrini bernardus deurvoorst et gertrudis gerlighs // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
23-6-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743. / 23 Junii / Baptizata est
henrica / Parentes Jacobus deurvorst et Joanna Kniest / Patrini henricus Kniest et Elijsabeth
Lamers [<Kniest] // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacob) Dörvoers:
13-9-1767: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1767. / den 13. Sep: / Theodorus
Dörvoers Zoon van Jacob Dörvoers uijt Voorst onder Gendringen. / & Helena Maas, Dogter
van Hendrick Maas uijt Haalderen. / den 4. Oct: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jakob) Dervorst:
6-4-1768: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1768 / den 6 aprijl is Jakob dervorst
over leden // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Yakop) Düersvorst:
23-12-1769: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1769 / den 23 decemb is yakop
Düersvorst o: leed [= overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
15-6-1782: Jacobus Deurvorst, bakker, geb. 15-6-1782 (woonplaats: Ulft); zie AHAdocument 8110906a nr. 681 // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
26-7-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 183): [den] 6. Julii [1813.] / Baptizata
est Anna / filia legitima Jacobi Deurvorst, et [#C:] Mechtildis Heister Conj: / Suscepêre
Theodorus Heister, et Joanna Deurvorst. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
27-7-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen”
(Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [N o:] 50 / [Dagteekening:]
27 July 1814 / [Natuur der Acten:] beeediging als bakker / [Naam en Voornaam der partijen:]
Jacobús Deúrvorst / [Derzelver woonplaats:] Ulft / [Enregistratie:] 8 Augustus 1814 fo 104
R o C:6 / regt -12-. // [cc 1982-1999 tB]
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– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
12-12-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 279): 12. Dec: [1814.] / [N.B.: blijkens
de toevoeging van de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Theodorus /
filius legitimus Jacobi Deurvorst, et Catharina Mechelt Heister Conj: / Susc: Joannes Van de
Sande, et Hendrina Heister. // [cc 30-5-2007/13-8-2008 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
24-5-1816: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1661 N o 19: Tusschen Christiaan Hafkenscheid, holddrost, wonende te Ulft, gemeente
Etten, eischer bij de conclúsiën der dagvaarding van den zestienden der loopende maand, op
denzelfden dag te Terborg geregistreerd, strekkende, om den nagenoemden verweerder te
doen veroordeelen tot het weder afbreken van het nieúw geboúw aan zijn húis, ten einde hem
daardoor het vrije gezigt weder te doen genieten dat hy zedert zestig jaren over de straat
gehad heeft; ter eener, / Tegen Jacobús Deúrvorst, bakker, wonende insgelyks te Ulft,
verweerder tegen de gemelde dagvaarding, ter andere zijde; verschynende beide in persoon. /
Wij Vrederegter, partijen over en weder gehoord hebbende in húnne middelen, overwegende,
dat het blijkt, dat de impetrant een húis heeft, te Ulft staande aan de straat eenigzins voor de
andere húizen, en hebbende aan den Kant van den verweerder een zijvenster, waardoor hij
uitzigt heeft over de straat. / Dat het mede blykt, dat Jacobus Deúrvorst zyn húis voorúit
timmerende, Zoo ver [#van] [√achter / goedgekeurd benevens de doorschrapping van het
woord “van”] dat van den impetrant is gebleven, dat deze in zijn úitzigt door het gemelde
zyvenster niet is gehinderd, zijnde er zoo veel afstands van het eene huis achter het andere,
dat de slag van de búitenblind zelfs niet wordt belet; / En dat by gevolg de impetrant in zijne
possessie van uitzigt niet is gestoord: / Ontzeggen den gemelden Christiaan Hafkenscheid van
zijnen eisch en verwyzen hem in de Kosten dezer procedúre, berekend op vier gúlden, twaalf
stúiver, en twaalf penningen, Zynde de úitgifte en beteekening van het tegenwoordig Vonnis
daar onder niet begrepen. / Aldús gewezen by eerst ressort door ons Jacob Johan Haesebroeck, vrederegter van het Kanton Gendringen, Kwartier van Zútphen, provincie Gelderland,
op heden den vier en twintigsten Mei achtien honderd en zestien. / J: J: Haesebroeck / P.C.
van Woelderen Griffier // Geregistreerd te Terborgh den Eersten Junij 1816 folio 163. Verso
Case 2. / Ontvangen Een Guld. drie St: veertien Penningen // Regt f 2- ..- / 25 pC. [f] ..-50- /
Tot f: 2-50- // [cc 1982-1999 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
14-11-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 481): 14. Nov: [1817.] / Baptizata est Joanna / filia legitima
Jo~is Ising, et Elisabethae Delsing Conj: / Susceperunt Jacobus Deurvorst, et Gesina Borkes.
// [cc 29-8-2007/11-5-2008 tB]
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– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
15-12-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 556): 15. Dec: [1818.] / Baptizata est Joanna / f: leg: Jacobi
Deurvorst, et Mechelt Heister Conj: / Susc: Jo~es Hermens, et Dina Deurvorst. // [cc 31-82007/7-4-2008 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
23-1-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 431): 23. Jan: [1817.] / Baptizata est Helena Hendrica / filia
legitima Jacobi Deurvorst, et Mechtildis Heister Conj: / [Susc:] Wessel Bolwerk, et Hendrica
Deurvorst. // [cc 29-8-2007/31-5-2008 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
24-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 692): [1821.] / 24. Julii /
Baptizata est Elisabetha / f: leg: Jacobi Deurvorst, et Mechtildis Heister Conj: / Susc:
Henricus Wilbrink, et Jo~a Limbeek. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
20-2-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 813): [sub «Anno
Domini 1823. Baptizati sunt»] 20 Febr: / Theodora / F:l: Jacobi Deurvorst et Mechtildis
Heister Par: / Daniel Veltman et et (!) Catharina Bolwerk Susc: // [cc 26-10-2007/4-2-2008
tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 19-6-1782 geboren (AHA-volgnr. 3571), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 1)
– Naam: Jacobus Deúrvorst
– Geboortedatum: den 19 Juny 1782
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Bakker
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 8 overleden / N o 9 & 10 vertrokken
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
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– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
25-3-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): //
1845. / Rol van Strafzaken // [Volg N o:] 2 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] 1 o de
Wed. Jacobus Deurvorst / 2 o Jacob Freijmuth / 3 o Bernard Kerner // [Aard der Overtreding:]
idem [sc.: Reglement op de wegen] // [Woonplaats:] Ulft // [Datum van het Vonnis:] idem
[sc.: 25 Maart] // [Aard van het Vonnis:] de eerste tot een boete van f 4.00 / [de] tweede [tot
een boete van] 1.00 / [de derde tot een boete van] 1.00 / gecondemneerd en in de Kosten van f
1.415 // [cc 24-2-1999/4-12-2001 tB]
– Jacobus (Jacobus) Deurvorst:
12-1-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-1-1874 N o. 2. / Heden den
Twaalfden der maand January achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Roeterink van beroep Klompenmaker
oud negenentwintig jaren, en Peter Kip van beroep Arbeider oud Zevenentwintig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Elfden der
maand January achttien honderd vier en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D
No. 48 in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en veertig
Jaren en Elf maanden Johannes Deurvorst, Bakker, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Constantia Ludovica Catharina Jansen, Zonder beroep, wonende in
deze gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Jacobus Deurvorst en Megchelina Heister. /
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Doorvorst:
27-8-1699: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1699. / 27. Aug. /
Contraxerunt matrimonium Theodorus Geelinghs et Anna DoorVorst / periculose` decumbans, eadem horâ, quâ sumpsit viaticum, coram me et testibus Bernardo DoorVorst et
Theodorâ DoorVorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Deurvoorst:
15-7-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742. / 15. Julij / Baptizata est
Joanna / Parentes Joannes Grauer et Agnes [#Stratem] Stroetman. / Patrini Joannes D’Groot et
Joanna Deurvoorst // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Yanna) Dürvorst:
20-4-1772: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1772 / Den 20 aprl is yanna
Dürvorst over leden // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (2x) (Anna/Joanna) Deurvorst:
26-7-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 183): [den] 6. Julii [1813.] / Baptizata
est Anna / filia legitima Jacobi Deurvorst, et [#C:] Mechtildis Heister Conj: / Suscepêre
Theodorus Heister, et Joanna Deurvorst. // [cc 23-3-2007/8-9-2008 tB]
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– Johanna (Joanna) Deurvorst:
13-8-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 257): 13. Aug: [1814.] / Baptizatus est
Theodorus / filius legitimus Joannis Hermens, et Joannae Deurvorst Conj: / Suscepêre
Steven Tenholder, et Mechelt Heister. // [cc 24-5-2007/23-8-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Deurvorst:
15-12-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 556): 15. Dec: [1818.] / Baptizata est Joanna / f: leg:
Jacobi Deurvorst, et Mechelt Heister Conj: / Susc: Jo~es Hermens, et Dina Deurvorst. // [cc
31-8- 2007/7-4-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 15-12-1818 geboren (AHA-volgnr. 3575), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 5)
– Naam: Johanna [Deúrvorst]
– Geboortedatum: den 15 Decemb 1818
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 8 overleden / N o 9 & 10 vertrokken
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 14-5-1772 geboren (AHA-volgnr. 3907), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 597:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 452
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Deúrvorst
– Geboortedatum: den 14 Mei 1772
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Maria Kemperman vertrokk~ Mei 1826 naar Sub No 369
[cc 9-9-2004/7-4-2005 tB]
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– Johanna Maria (Anna Maria) Deurvorst:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1801): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Ooij-poort Straat
– Huisnummer: C 383
– Aantal personen: 4 [dit is nr. 3]
– Naam: Anna Maria Deurvorst
– Leeftijd: 18 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Zonder
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: –
[cc 10-10-2003/13-12-2003 tB]
– Johannes (Jannes) Durvorst:
11-1-1780: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1780 / Den 11 Janüary is Jannes
Durvorst overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Dürvorst:
17-2-1786: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1786 / februari 17 / Jannes
Dürvorst [o]verleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3582), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 12) [ongenummerd]
– Naam: Jan [Deúrvorst] (ingeschreven tussen nr. 7 en 8)
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 8 overleden / N o 9 & 10 vertrokken
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
– Johannes (Johannes) Deurvorst:
12-1-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-1-1874 N o. 2. / Heden den Twaalfden der maand January achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Roeterink van beroep Klompenmaker oud negenentwintig jaren, en Peter Kip van beroep Arbeider oud Zevenentwintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Elfden der maand
January achttien honderd vier en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D N o. 48
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in Ulft binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en veertig Jaren en
Elf maanden Johannes Deurvorst, Bakker, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Constantia Ludovica Catharina Jansen, Zonder beroep, wonende in deze
gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Jacobus Deurvorst en Megchelina Heister. / 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]
– Johannes Hendricus (Jean Henri) Deurvorst:
12-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 28 / [date des actes:]
12 mai 1812 / [nature des actes:] Proces-verbal de conciliation / [Noms et prenoms des
Parties:] Jean Henri Deúrvorst / Barend Winters / [leur domicile:] Terborg / Etten canton de
Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812. fo 18 R o C e 6 d: 3 fr: 53 ct // [N.B.: Het originele
repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
9-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 9-1-1823 N o 1 / Heden den Negenden der
maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Wolter
Rademaker,landbouwer oud vijftig jaren, / en Berend Scholten oud twee en veertig jaren,
landboúwer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
achtsten der maand Janúarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des S’avonds ten
Zeven uren, in het huis No. 243. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zestig
jaren is overleden Jan Búúnk, wever geboren onder Varsseveld, eheman van Geertrúid ter
Beest, Zonder beroep woonachtig onder Varsseveld; / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
11-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 11-1-1823 N o 2. / Heden den Elfden der
maand Janúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Harmen Remmelink, landboúwer, oud vier en dertig jaren, / en Bernadus Martens oud Negen en twintig jaren,
ook landboúwer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den tienden der maand Janúarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des middags ten
twee uren, in het huis No. 397. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en vijftig
Jaren is overleden Enneken Kranen Zonder beroep, geboren onder Varsseveld dochter van
wijlen de ehelieden Fredrik Kranen [:er lijkt te staan: Knanen], en Catrijna Konink / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
11-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 11-1-1823 N o 3 / Heden den Elfden der
maand Janúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om drie uren, zijn
voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Steven Bloemers, oud
drie en twintig jaren, wever / en Jan Sevrien Leneman oud drie en twintig jaren, wever / beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der maand
Januarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des voordemiddags, ten [√tien / dit renvooij goedgekeurd.] uren, in het huis No. 94. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
acht dagen is overleden Berend Kemper, Zonder beroep geboren onder Varsseveld, Zoon van
Willem Kemper, en van Jenneken ter Horst, dagloner woonagtig te Varsseveld. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
15-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 15-1-1823 N o 4. / Heden den Vijftienden der
maand Janúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om Elf uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Lucas Gras, dagloner oud Zestig jaren, / en Harmanús Amman oud Zeven en veertig jaren, wever / beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijftienden der maand
Januarij, des jaars achttien honderd drie en twintig, des nachts ten twee uren, in het huis No.
13. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en negentig Jaren is overleden
Geertrúid Koldewij, Zonder beroep geboren onder Sillevold, wedúwe van wijlen Wander
Noij. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
17-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 17-1-1823 N o 5. / Heden den Zeventienden
der maand Janúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien
uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Brússe,
dagloner oud Vijf en dertig jaren, / en Hendrik Jan te Kotte, oud Vier en dertig jaren, landbouwer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Janúarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des voordemiddags ten
Elf uren, in het huis No. 392. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren, is
overleden Johanna Mebelder, Zonder beroep geboren onder Varsseveld, húisvroúw van
Gradús Schúúrman, dagloner, woonachtig te Varsseveld, / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met
Hendrik Jan te Kotte hebbende Willem Brússe op aanvrage om te tekenen verklaard niet te
kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
20-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 20-1-1823 N o 6 / Heden den twintigsten der
maand Janúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Hommelink,
oud drie en veertig jaren, landboúwer / en Arnoldús Boesveld, oud Zeven en dertig jaren,
kleermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
achttienden der maand Januarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des middags ten
drie uren, in het huis No. 23 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zestig Jaren
is overleden Jan Hendrik Lúckezen, Kleermaker geboren te Terborg eheman van Willemina
Breúkelaar. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
20-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 20-1-1823 N o 7. / Heden den twintigsten der
maand Janúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Gradús Leneman
oud acht en Zestig jaren, dagloner / en Willem Arendsen oud vyf en vyftig [#Jaren] jaren,
Herbergier / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
achttienden der maand Janúarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des avonds ten Zes
uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en
tachtig Jaren is overleden Willemina te Kiefte Zonder beroep geboren onder Varsseveld,
wedúwe van wijlen Gerrit Jan Perebolte. / 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 hebbende de Comparanten
op aanvrage om te tekenen verklaard niet te kúnnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
27-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 27-1-1823 N o 8 / Heden den Zeven en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des Voordemiddags om
tien uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan
Lammers oud Vyf en Veertig jaren, Metzelaar / en Derk Jansen oud Acht en Veertig jaren,
dagloner / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes
en twintigsten der maand Januarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des morgens ten
Zes uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Zeventig Jaren is overleden Johanna Venderbosch Zonder beroep geboren onder Varsseveld,
Dochter van wylen de Ehelieden Gerrit Jan Venderbosch en Enneken TerBeest; / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
3-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 3-2-1823 N o 9 / Heden den derden der maand
February een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om twee uren, zijn voor
ons Jan Hendrik Deurvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Asmus oud een en
zeventig jaren, eigenwerk doende / en Derk Coops oud vier en vijftig jaren, dagloner / beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Derden der maand
februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des nachts ten twee uren, in het huis No.
142 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestien dagen is overleden Willem Ebbers,
zonder beroep geboren onder Varsseveld, zoon van de ehelieden Fredrik Ebbers en Wilhelmina Hengeveld, dagloners onder Varsseveld woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend
met Jan Asmus, hebbende Derk Coops op aanvrage om te tekenen verklaard niet te kunnen
schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
7-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 7-2-1823 N o 10 / Heden den Zevenden der
maand Februarij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om twee uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Wolters
oud Acht en Veertig jaren, dagloner / en Gradus Weykamp oud Vyf en Vyftig jaren, Kleermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des namiddags ten vier
uren, in het huis No. 95 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertien Maanden is
overleden Coenraad Kempers Zonder beroep, geboren te Rheden Zoon van Gesina Kempers
Dienstmeid woonachtig te Arnhem. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
10-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 10-2-1823 N o 11 / Heden den tienden der
maand Februarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fúngerend Schout en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Witten,
landboúwer oud vijf en veertig jaren, / en Hendrik ter Horst, oud Zesentwintig jaren, landbouwer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtsten
der maand Febrúarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des avonds ten Zes uren, in het
huis No. 125. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf weken is overleden Geertrúida
Húls, dochter van de ehelieden Willem Húls, en van Aaltjen te Velde landboúwers woonachtig onder Sillevold, / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met Jan Witten, hebbende Hendrik ter Horst,
op aanvrage om te teekenen verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
18-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 18-2-1823 N o 12 [:dit nummer is niet
ingevuld] / Heden den Achttienden der maand Februarij een duizend acht honderd drie en
twintig, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst,
fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch,
Provincie Gelderland, verschenen / Bernardús Onstenk, Horologiemaker, oud Zes en veertig
jaren, / en Jan Rensen oud drie en dertig jaren, dagloner / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand Febrúarij des jaars
achttien honderd drie en twintig, des middags ten twee uren, in het huis No. 4. binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van drie en Zestig Jaren is overleden Jenneken Troost, ehevroúw
van Jan Wieskamp kleermaker, woonachtig te Terborg. / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met
Bernardus Onstenk hebbende Jan Rensen op aanvrage om te tekenen verklaard niet te kunnen
Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
20-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 20-2-1823 N o 13. / Heden den twintigsten
der maand febrúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien
uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Thomas
Klawer, oud twee en vijftig jaren, winkelier / en Hendrik Kroets, oud drie en dertig jaren,
Bakker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des morgens ten Zes
uren, in het huis No. 5 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig Jaren is
overleden Oortwijn Troost, Bakker, geboren te Terborg, Zoon van de Ehelieden Adam
Arnoldus Troost, en van Willemina Wittenhorst, Bakkers, te Terborg woonachtig. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
21-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 21-2-1823 No 14. / Heden den een en
twintigsten der maand febrúarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags
om tien uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Jan
Húetink oud vijf en veertig jaren, dagloner / en Alef Jan Smol oud een en dertig jaren, landboúwer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den een
en twintigsten der maand febrúarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des morgens ten
drie uren, in het huis No. 357 binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van] is verlost van
een kind van [#is overleden] het mannelijk geslacht, Berendina Petronella Schúúrman,
húisvroúw van Wessel Naafs, dagloner woonachtig onder Varsseveld, welk kind, aan ons
Ambtenaar van den Burgerlyken Staat voornoemd, levenloos is vertoond. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
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onderteekend met de Comparanten, onder goedkeúring der doorhaling in deze acte. // [cc
1982- 1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
28-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 28-2-1823 N o 15 / Heden den Acht en
twintigste der maand februarij een duizend acht honderd drie en twintig, des Voordemiddags
om tien uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Evert
Helmus oud Zeven en Vyftig jaren, Klompemaker / en Jan F[r?]ans Meyer oud Veertig jaren,
Klompemaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Zeven en twintigste der maand februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des
avonds ten tien uren, in het huis No. 30 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig
Jaren is overleden Theodora ter Maat, buiten beroep, geboren onder Sillevold weduwe van
wylen Jan Hendrik Pierik / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
28-2-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 28-2-1823 N o 16 / Heden den achtentwintigste der maand februarij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om drie
uren, zijn voor ons Jan Hendrik Deurvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Bernadus
Preijer oud vijf en veertig jaren, wever / en Bernadús Grijs oud Een en twintig jaren, Houtskolenbrander, / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
achtentwintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des Voordemiddags ten Elf uren, in het huis No. 33 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier
Jaren is overleden Gart Búyink Zonder beroep, geboren onder Sillevold Zoon van de Ehelieden Harmanús Búyink, dagloner, en van Aaltje Gillink, woonachtig onder Sillevold. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons
is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
1-3-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 1-3-1823 N o 17 / Heden den Eersten der
maand Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half tien uren,
zijn voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fúngerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Reind van Dillen
oud Een en dertig jaren, Bakker / en Hendrik Kroets oud drie en dertig jaren, Bakker / beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eersten der maand
Maart des jaars achttien honderd drie en twintig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 8.
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier Jaren is overleden Jan Hendrik Vrieselaar,
Zonder beroep, geboren te Terborg, Zoon van de Ehelieden Jan Vrieselaar, Schoenmaker, en
van Leopoldina Overgoor, te Terborg woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
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Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Deurvorst:
3-3-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 3-3-1823 N o 18 / Heden den derden der
maand Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om twee uren, zijn
voor ons Jan Hendrik Deúrvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Willem Capelle,
oud drie en Zestig jaren, landboúwer / en Lammert Remmelink, oud drie en dertig jaren, landboúwer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tweeden der maand Maart des jaars achttien honderd drie en twintig, des morgens ten Zes
uren, in het huis No. 376 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tien weken is overleden Elisabeth Breúkelaar, Zonder beroep, geboren te Varsseveld, dochter van de Ehelieden
Sevrien Breúkelaar landboúwer, en van Hendrika Gemmink, woonachtig te Varsseveld. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons
is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– K...: / – L...:
– Maria (Marij) Dürvorst:
17-2-1786: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1786 / Dito [= februari 17] / Marij
Dürvorst overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Aleida Jacoba (Maria Aleida Jacoba) Deurvorst:
11-4-1945: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1184]: [geb./ged.] 11/134-1945: Maria Helena Zeno Wilhelmina / Parentes: Zeno Wilhus Maria Deurvorst et Aleida
Maria Adriana Louisa van der Hardt Aberson (Azewijn) / Patrini: Zeno Melchior Deurvorst
(Azewijn) et Maria Aleida Jacoba Deurvorst (Azewijn) // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Helena Zeno Wilhelmina (Maria Helena Zeno Wilhelmina) Deurvorst [Deurvorst]:
11-4-1945: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1184]: [geb./ged.] 11/134-1945: Maria Helena Zeno Wilhelmina / Parentes: Zeno Wilh us Maria Deurvorst et
Aleida Maria Adriana Louisa van der Hardt Aberson (Azewijn) / Patrini: Zeno Melchior
Deurvorst (Azewijn) et Maria Aleida Jacoba Deurvorst (Azewijn) // [cc 1982-1999 tB]
– Mechtildis (Mechtildis) Deurvorst:
16-8-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 696): [1821.] / 16. Aug: /
Baptizata est Berndina / f: leg: Bernardi Visser, et Jo~ae Venhorst Conj: / Susc: Arnoldus
Venhorst, et Mechtildis Deurvorst. // [cc 14-9-2007/1-3-2008 tB]
– Melchior Wilhelmus Maria (Melchior Willem Marie) Deurvorst:
5-1-1897: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-1-1897 No 3. / Heden den vijfden Januari achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard, BurDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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gemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Franciscus, Bernardus Deurvorst oud negenendertig jaren, van beroep
fabrikant wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Jaqueline, Pauline,
Bernardine, Zenobia Maria Vonk de Both [√zonder beroep / renvooi van twee woorden
goedgekeurd] op den tweeden Januari dezes jaars, des morgens ten tien ure, ten huize van hem
aangever te Ulft wijk D no. vier binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het
mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Melchior, Willem, Marie. / Waarvan wij
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes, Hendrikus ten Have, oud
zevenendertig jaren, van beroep handelsreiziger en Johannes, Cornelis Renckens oud vierentwintig jaren, van beroep technicus beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing
onderteekend met den aangever en de getuigen / F.B Deurvorst / J H ten Have / Joh Renckens
/ Bellaard // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (wed.) Deurvorst:
15-2-1887: grosse der hypothecaire obligatie ad f 7000,- (rente 4%) ten behoeve van mevrouw
de wed. Deurvorst te Terborg, ten laste van J.H. te Boekhorst te Gendringen; verschijndag
21-2-1887; zie AHA-document 8870215a // [cc 1982-1999 tB]
– O...: / – P...: / – Q...:
– Reinera Maria (Rijniera Maria) Deurvorst:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1800): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Ooij-poort Straat
– Huisnummer: C 383
– Aantal personen: 4 [dit is nr. 2]
– Naam: Rijniera Maria Deurvorst
– Leeftijd: 33 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwe”)
– Beroep of relatie: Zonder
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: –
[cc 10-10-2003/13-12-2003 tB]
– Rudolphus ... (?) (R.P.) Deurvorst:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris
omschreven als: “Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met
aantekening over de mogelijkheid van inkwartiering”, maar het zou ook een adreslijst kunnen
zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de
huisnummering of het bevolkingsregister van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 501.
Deúrvorst [in het handschrift van de rechterkolom tussengevoegd: Oud] R.P. // [cc 1-62001/3-7-2001 tB]
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– Rudolphus Fredericus (R F) Deurvorst:
5-4-1842: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1842 (Rijksarchief Arnhem,
archiefblok 0107, inv.nr. 157): N o 38. / Op heden den Vyfden April Achttien honderd Twee
en veertig verscheenen voor ons Hendrik Rogge Kantonregter te Terborg, Arrondissement
Zutphen, Provincie Gelderland met den Griffier geadsisteerd / 1 o den Heer Rudolphus
Fredericus Deurvorst Notaris wonende te Didam / 2 o den Heer Wilhelmus Hermanus Deurvorst wynkooper wonende te Terborg / 3 o Mejufvrouw Hermina Francisca Beatrix Deurvorst
zonder beroep mede te Terborg woonachtig / Welken Comparanten in hoedanigheid van
Erfgenamen voor ons den by de Wet voorgeschreven Eed betrekkelyk de deugdelyke Aangifte
der Successie in de Nalatenschap van wylen den Heer Bernardus Stephanus Deurvorst te
Terborg overleden, voor ons hebben afgelegd. – / Van welke Eedspresentatie Wy dit Proces
Verbaal hebben opgemaakt en na gedane voorlezing met de Comparanten en den Griffier
ondertekend. / R F Deurvorst / W H Deurvorst / H F B Deurvorst / Rogge / DWB [= D.W.
Bosboom] de Wildt Griffr // Geregistreerd te Terborg den negenden April 1800 tweeënveertig,
deel tien, folio dertig verso vak zeven /: een blad zonder renvoyen/ / De ontvanger / [Mr
Gerhardus Bernardus] Visscher // [cc 24-2-1999/30-5-2001 tB]
– S...:
– Theodora (Theodora) Doorvorst:
27-8-1699: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1699. / 27. Aug. /
Contraxerunt matrimonium Theodorus Geelinghs et Anna DoorVorst / periculose` decumbans,
eadem horâ, quâ sumpsit viaticum, coram me et testibus Bernardo DoorVorst et Theodorâ
DoorVorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Deurvorst:
20-2-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 813): [sub «Anno Domini 1823. Baptizati sunt»] 20 Febr: / Theodora / F:l: Jacobi Deurvorst et Mechtildis Heister
Par: / Daniel Veltman et et (!) Catharina Bolwerk Susc: // [cc 26-10-2007/4-2-2008 tB]
– Theodora (Theodora) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 19-2-1823 geboren (AHA-volgnr. 3577), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 7)
– Naam: Theodora [Deúrvorst]
– Geboortedatum: den [19, met potlood doorgestreept en vervangen door: 20] Febr 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 8 overleden / N o 9 & 10 vertrokken
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
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– Theodora (Theodora) Deurvorst:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 87): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1- 1830, NieuwArchief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Koe-poort Straat
– Huisnummer: A 16
– Aantal personen: 6 + 3 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 3]
– Naam: Theodora Deurvorst
– Leeftijd: 4 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: –
[cc 18-7-2003/18-9-2003 tB]
– Theodorus (Derck) Deurvorst:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten
(Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”,
AHA-volgnr. 158:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – / Derck Deúrvorst /
drije koeijen een kalff / getúijg[en] Jan Willem Broens eñ andries te Niet / [summa:] 1-16-: //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Deurvorst:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten
(Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”,
AHA-volgnr. 159:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Hieronimús
Hevelkamp / Een koeij / getúijge Derck Deúrvorst eñ Andries te Niet / [summa:] :-12-: // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Deurvorst:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten
(Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”,
AHA-volgnr. 160:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Andries te Niet /
Een koeij Een Een winter een kalff / getúijge Derck Deúrvorst eñ Jan Smit / [summa:] :-12-:
// [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Deurvorst:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten
(Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”,
AHA-volgnr. 164:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Berndt Beijer /
Een koeij een Een winter en Een kalff / getúijge Jan Húlssener en Derck Deúrvorst /
[summa:] :-12-: // [cc 1982- 1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Deurvorst:
8-3-1739: Derk Deurvorst, bakker, geb. 8-3-1739 (woonplaats: Ulft); genoemd in AHAdocument 8110906a nr. 365 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Deurvorst:
9-11-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747. / 9 novembris / Baptizata
est Joanna / parentes Joannes willinck et aleijda Deurvorst / patrini Theodorus Deurvorst et
enneke Janssen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Dörvoers:
13-9-1767: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1767. / den 13. Sep: / Theodorus Dörvoers Zoon van Jacob Dörvoers uijt Voorst onder Gendringen. / & Helena Maas, Dogter van
Hendrick Maas uijt Haalderen. / den 4. Oct: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Deurvorst:
12-12-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 279): 12. Dec: [1814.] / [N.B.: blijkens
de toevoeging van de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Theodorus /
filius legitimus Jacobi Deurvorst, et Catharina Mechelt Heister Conj: / Susc: Joannes Van de
Sande, et Hendrina Heister. // [cc 30-5-2007/13-8-2008 tB]
– Theodorus (Derk) Deurvorst:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 9-12-1814 geboren (AHA-volgnr. 3573), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 559:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 414
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 3)
– Naam: Derk [Deúrvorst]
– Geboortedatum: den 9 Decemb 1814
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 8 overleden / N o 9 & 10 vertrokken
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
– Theodorus (Derk) Deurvorst:
16-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-2-1843 N o 17. / Heden den
Zestienden der maand Febrúarij achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorús Hilders, van beroep Smid oud twee en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Westerveld,
zyne húisvroúw op Woensdag den vijftienden der maand Februarij achttien honderd drie en
veertig, des namiddags ten vyf uren, ten huize van hem Comparant in Ulft No. 451, binnen
deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vroúwelijk geslacht, waaraan de voornamen
zyn gegeven van Hendrica Johanna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoorDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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digheid van de getuigen Derk Deúrvorst van beroep Landboúwer oud acht en twintig jaren,
en Peter Simon [:handtekening: P Siemon], van beroep daglooner oud vier en dertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en
de getúigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Deurvorst:
11-1-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1854 N o 4. / Heden den elfden der
maand January achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Deúrvorst van beroep Landboúwer, oud dertig jaren, /
en Andries Albers, van beroep Smid, oud Zeven en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Dingsdag den tienden der maand Janúarij
achttien honderd vier en vijftig, des avonds ten negen uren, in het huis N o. 416 in Ulft, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van vier en twintig jaren is overleden Hendrika Meijer, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevroúw van Bernardes van
Rhijn, Borstelmaker, in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Salomon Meijer en Roosje de Jong. / 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]
– Theodorus (Theodorus) Deurvorst:
23-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-11-1863 N o 148. / Heden den drie
en twintigsten der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob
Willem van de Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Christiaan Teeuwsen van beroep Landbouwer
oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina
Rosier, Zijne huisvrouw op Zaturdag den een en twintigsten der maand November achttien
honderd drie en zestig, des middags ten half Zes uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen Wijk B No. 75 binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind, van het Vrouwelijk
geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Aleida. / Waarvan wij deze Acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Theodorus Deurvorst van beroep
Winkelier oud acht en veertig jaren, en Johannes Sleutjes van beroep Winkelier oud Zeven en
vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / C Teeuwsen / T Deurvorst / J Slutjes / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Deurvorst:
3-3-1886: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-3-1886 N o 28. / Heden den derden der
maand Maart achttien honderd zes en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Deurvorst van beroep zonder oud een en zeventig
jaren, en Johannes, Hendricus Düking van beroep zonder oud zes en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den tweeden der
maand Maart achttien honderd zes en tachtig des nachts ten elf uren, in het huis Wijk B No.
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80 in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van zeven en vijftig
jaren en twee maanden Arnoldus Braam, kleermaker, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Theodora Schlüter zonder beroep wonende in deze gemeente, zoon
van de echtelieden Jan Braam en Hendrina Visser arbeiders, overleden te Gendringen. / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Maximilianus Baptista (Theodorus Maxmilianus Baptista) Deurvoorst:
11-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 11 meert. / Baptizatus est
Theodorus maxmilianus Baptista / Parentes Jacobus deurvoorst et [uitgeveegd: gerar]
Joanna Kniest / Patrini bernardus deurvoorst et gertrudis gerlighs // [cc 1982-1999 tB]
– U...: / – V...:
– Wilhelmus Dionysius (?) (W:) Deurvorst:
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris omschreven als: “Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met aantekening over de mogelijkheid van inkwartiering”, maar het zou ook een adreslijst kunnen zijn ten
dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de huisnummering of
het bevolkingsregister van Doesburg: / [huis- of volgnummer:] 363. W: Deurvorst // [cc 233-2001/21-6-2001 tB]
– Wilhelmus Dionysius (Wilhelmus Duonisius) Deurvorst:
28-11-1811 (nr. 362, 363, 364 en 365): Nieuw-Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1400, in
de gedrukte inventaris van P. Scherft (1950) omschreven als “Opgaven van de bewoners der
huizen, genummerd 1-499, ten behoeve van den aanslag in de personeele belasting, 1811. / 1
omslag. / N.B.: Deze opgaven betreffen huurwaarde, naam van den eigenaar en het al of niet
gehuwd zijn van den huurder, c.q. eigenaar.” // No 363 / Een huis in Eygen gebruit Tauxeeren
de op f 30-:- // [N o] 362 / Een huisjen by de week verhuurd getauxeerd op [f] 10-:- // [N o] 364
/ Een d o dito [f] 10-.- // [N o] 365 / Een d o dito [f] 10-.- // Doesburg 28 Nov~ber 1811 / Niet
Getrouwd / Wilhelmus Duonisius Deurvorst // [cc 4-7-2003/6-8-2003 tB]
– Wilhelmus Hermanus (Wilhelmus Hermanus) Deurvorst:
5-4-1842: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1842 (Rijksarchief Arnhem,
archiefblok 0107, inv.nr. 157): N o 38. / Op heden den Vyfden April Achttien honderd Twee
en veertig verscheenen voor ons Hendrik Rogge Kantonregter te Terborg, Arrondissement
Zutphen, Provincie Gelderland met den Griffier geadsisteerd / 1 o den Heer Rudolphus
Fredericus Deurvorst Notaris wonende te Didam / 2 o den Heer Wilhelmus Hermanus
Deurvorst wynkooper wonende te Terborg / 3o Mejufvrouw Hermina Francisca Beatrix
Deurvorst zonder beroep mede te Terborg woonachtig / Welken Comparanten in hoedanigheid
van Erfgenamen voor ons den by de Wet voorgeschreven Eed betrekkelyk de deugdelyke
Aangifte der Successie in de Nalatenschap van wylen den Heer Bernardus Stephanus
Deurvorst te Terborg overleden, voor ons hebben afgelegd. – / Van welke Eedspresentatie Wy
dit Proces Verbaal hebben opgemaakt en na gedane voorlezing met de Comparanten en den
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Griffier ondertekend. / R F Deurvorst / W H Deurvorst / H F B Deurvorst / Rogge / DWB [=
D.W. Bosboom] de Wildt Griffr // Geregistreerd te Terborg den negenden April 1800 tweeënveertig, deel tien, folio dertig verso vak zeven /: een blad zonder renvoyen/ / De ontvanger /
[Mr Gerhardus Bernardus] Visscher // [cc 24-2-1999/30-5-2001 tB]
– Wilhelmus Hermanus (Wilhelmus Hermanus) Deurvorst:
15-2-1887: schuldbekentenis ad f 7000,- (4%) van Johan Herman te Boekhorst, landbouwer
op de Wals wegens contant ter leen op interest ontvangen gelden, ten gunste van mevrouw Ledwiena Reinilde Nathalia Reigers, weduwe van Wilhelmus Hermanus Deurvorst, de wijnhandel uitoefenende, wonende te Terborg; zie AHA-document 8870215a // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Hermanus (Wilhelmus Hermanus) Deurvorst:
15-2-1887: mevrouw Ledwiena Reinilde Nathalia Reigers, weduwe van den heer Wilhelmus
Hermanus Deurvorst, den wijnhandel uitoefenende, wonende te Terborg, creditrice van de
erven Te Boekhorst op de Wals; zie AHA-document 8870215a // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...:
– Zeno Melchior (Zeno Melchior) Deurvorst:
11-4-1945: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1184]: [geb./ged.] 11/134-1945: Maria Helena Zeno Wilhelmina / Parentes: Zeno Wilhus Maria Deurvorst et Aleida
Maria Adriana Louisa van der Hardt Aberson (Azewijn) / Patrini: Zeno Melchior Deurvorst
(Azewijn) et Maria Aleida Jacoba Deurvorst (Azewijn) // [cc 1982-1999 tB]
– Zeno Wilhelmus Maria (Zeno Wilhus Maria) Deurvorst:
11-4-1945: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1184]: [geb./ged.] 11/134-1945: Maria Helena Zeno Wilhelmina / Parentes: Zeno Wilhus Maria Deurvorst et Aleida
Maria Adriana Louisa van der Hardt Aberson (Azewijn) / Patrini: Zeno Melchior Deurvorst
(Azewijn) et Maria Aleida Jacoba Deurvorst (Azewijn) // [cc 1982-1999 tB]

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 13 april 2010 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl
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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)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (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)
Deurvorst (ook Doorvorst 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)
Geerlink (ook Geerligs e.d.) (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)
Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Gesink (ook Geessink e.d.) (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
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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)
Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.) (G)
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)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.) (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.) (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
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)
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Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
Schut (ook Schutte e.d.) (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
Starink (ook Staring e.d.) (G)
Temmink (ook Temming e.d.) (G)
Terink (ook Teering e.d.) (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
Vels (ook Fels e.d.) (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)
Wenink (ook Weenink e.d.) (G)
Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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