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BRUIL
(ook BREUYEL, BROYL, BRUIEL, BRUIJEL, BRUIJL, BRUYEL, BRUYL 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 gepresenteerde collectie Bruil is nr. 107 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...:
– Adolphus (?) (Albert) Bruijel:
8-6-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 8-6-1818 No 23 / Heden den achtsten
der maand Junii een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om half tien uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Marssen dagloner oud vijftig
jaren, en Gart Hoeven dagloner oud Zes en dertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde
onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand
Junii 1818 des morgens ten negen uren, in het huis No. 114 binnen dit Ambt, in den ouderdom
van twee en een half jaren is overleden Teunis Bruijel Zoon van Albert Bruijel, en Aaltjen
Vinkenborg wonende in voornoemde buurschap / 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 benevens den eersten comparant en
Secretaris geteekend is, hebbende den tweeden comparant verklaard niet te kunnen schrijven /
hendrik marssen / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Adolphus (Alef) Bruijl:
26-3-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 26-3-1819 No 12 / Heden den Zesentwintigsten der maand Maart een duizend acht honderd en negentien, des nademiddags om drie
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Berend Marssen dagloner oud dertig jaren, en Gart Hoeven dagloner oud Zesendertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons [#hebben verklaard, dat op den ... der maand ... 1819 des
... ten ... uren, in het huis No. ... binnen dit Ambt, in den ouderdom van ... jaren is overleden]
levenloos hebben vertoond een kind van het mannelijk geslacht, waarvan Aaltjen Vinkenborg
huisvrouw van Alef Bruijl dagloner wonende in opgemelde buurtschap den Zesentwintigsten
maart achttienhondert negentien des morgens ten half een uren bevallen is. / 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 benevens den
Secretaris in tegenwoordigheid der comparanten is onderteekend, hebbende Zij verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 31-10-2000/21-2-2002 tB]
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– Adolphus (Alef) Bruijl:
2-4-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 2-4-1819 No 14 / Heden den Tweeden
der maand April een duizend acht honderd en negentien, des middags om twaalf uren, zijn voor
ons Gerret Jan Mellink eerste assessor waarnemende by absentie van den Schout de functien
van [#en] Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie
Gelderland, verschenen Frerik Ruessink Kledermaker oud acht en zestig jaren, en Evert Rikkers
dagloner oud twee en dertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den eersten der maand april 1819 des nademiddags ten twee uren, in het huis No. 114 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zeven en dertig
jaren is overleden Aaltjen Vinkenborg huisvrouw van Alef Bruijl dagloner wonende in opgemelde buurtschap. / 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 benevens den Secretaris en comparanten is onderteekend / G J Mellink /
Frerik Ruesink / Evert Rikkers / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 31-10-2000/21-2-2002 tB]
– Adolphus (Alof) Bruijel:
27-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 27-5-1823 No 32 / Heden den Zeven en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf
uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Alof Bruijel dagloner oud drie en
veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Zwenneken Kip oud een en twintig jaren, op
maandag den Zes en twintigsten der maand Mei 1823, des voordemiddags ten vier uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerrit /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik te Boske
dagloner oud zeventig jaren, en van Jan Hartemink bode van het plaatselijk bestuur oud zes en
veertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten
deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den tweeden getuige; hebbende
comparant en eersten getuige verklaard niet te kunnen schrijven / J Hartemink / S Horsting //
[cc 1982-1999 tB]
– Adolphus (Alof) Bruil:
18-10-1832: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 52):
– Kind: Berendina Bruil
– Geboren: 18-10-1832
– Gedoopt: 25-11-1832
– Vader: Alof Bruil
– Moeder: Zwaantjen Kip
[cc 3-10-2008/9-5-2010 tB]
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– Adolphus (Alof) Bruil:
3-5-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 148):
– Kind: Engelbert Bruil
– Geboren: 3-5-1834
– Gedoopt: 8-6-1834
– Vader: Alof Bruil
– Moeder: Zwaantjen Kip
[cc 3-10-2008/10-5-2010 tB]
– Adolphus (Alof) Bruil:
11-11-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 11-11-1834 No 41 / Heden den Elfden der
maand November één duizend acht honderd vier en dertig, des nademiddags om vier uren, zijn
voor ons Steven Horsting, Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Jan Agelink van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, wonende te Yzevoorde / en Everd Jan Nusselder van beroep
eigen werk doende oud vier en veertig jaren, wonende te Yzevoorde / beide onder deze
Gemeente behoorende; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der maand November
des jaars achttien honderd vier en dertig, des voordemiddags ten Elf uren, in het huis, Wijk [niet
ingevuld] No. 132. onder Yzevoorde binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim vier en
een half jaar is overleden Grada Bruil, zonder beroep, geboren in de gemeente Zelhem, en
dochter van de Ehelieden Alof Bruil en Zwaantje Kip, daglooners, onder Yzevoorde, binnen
deze gemeente woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met den tweeden Comparant,
hebbende de eerste Comparant Derk Jan Agelink verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E J
Nusselder / S Horsting // [cc 15-8-2001/19-11-2001 tB]
– Adolphus (Alof) Bruil:
4-10-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 388):
– Kind: Gerharda Bruil
– Geboren: 4-10-1837
– Gedoopt: 9-11-1837
– Vader: Alof Bruil
– Moeder: Zwaantjen Kip
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
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– Agatha (Agatha) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 155), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 28 [tweede vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 8]
– Naam: Agatha Bruil
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 6 Zielen
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
– Albertus (= Adolphus?) (Albert) Bruijel:
8-6-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 8-6-1818 No 23 / Heden den achtsten
der maand Junii een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om half tien uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Marssen dagloner oud vijftig
jaren, en Gart Hoeven dagloner oud Zes en dertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde
onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand
Junii 1818 des morgens ten negen uren, in het huis No. 114 binnen dit Ambt, in den ouderdom
van twee en een half jaren is overleden Teunis Bruijel Zoon van Albert Bruijel, en Aaltjen
Vinkenborg wonende in voornoemde buurschap / 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 benevens den eersten comparant en
Secretaris geteekend is, hebbende den tweeden comparant verklaard niet te kunnen schrijven /
hendrik marssen / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albert) Bruil:
31-12-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1807):
– Kind: Johanna Bruil
– Geboren: 31-12-1856
– Gedoopt: 1-2-1857 te Zelhem
– Vader: Albert Bruil
– Moeder: Willemina Eelderink
[cc 27-2-2009/15-1-2010 tB]
– Albertus (Albert) Bruil:
24-3-1859: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1152): 1859. / Den 24en Maart geb: /
den 17 April gedoopt / Albert / Zoon van Sander Bruil en Harmina Derksen // [cc 19-82009/10-5-2010 tB]
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– Albertus (Albert) Bruil:
6-5-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2173):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 6-5-1861
– Gedoopt: 26-5-1861
– Vader: Albert Bruil
– Moeder: Willemina Eelderink
[cc 13-3-2009/3-12-2009 tB]
– Albertus (Albert) Bruil:
9-5-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2747):
– Kind: Willemina Bruil
– Geboren: 9-5-1867
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Albert Bruil
– Moeder: Willemina Eelderink
[cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]
– Albertus Johannes (Albert Jan) Bruijl:
2-9-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 2-9-1850 No. 60. / Op heden den Tweeden
der maand September een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente
verschenen, Andries Gradus Velthuijsen oud zes en vijftig jaren, van beroep Stads-bode,
bekende van de overledene, en Bernardus Kappers, oud vier en zestig jaren, van beroep Eigenwerkdoende, bekende van de overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons
hebben verklaard, dat op Zaturdag den Eenendertigsten der maand Augustus, dezes jaars, des
avonds ten acht uren, in het huis staande in de Verbrande Straat Wijk B No 220 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van eene maand is overleden Gradus Johannes Bruijl, zonder
beroep, geboren en wonende alhier, zoon van Albert Jan Bruijl, zonder beroep, en van Elizabeth Weijskamp, mede buiten beroep, en beiden hier ter Stede woonachtig. / En hebben wij
hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend / met den
eersten Comparant, verklarende de tweede Comparant niet te kunnen teekenen als hebbende
geen schrijven geleerd. // [cc 1982-1999 tB]
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– Albertus Theodorus (Albert Derk) Bruil:
15-9-1916: Huwelijksregister gemeente Ambt-Doetinchem, 15-9-1916 No 24 / Heden vijftien
September negentienhonderd zestien, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der
gemeente Ambt-Doetinchem, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan
te gaan: / Willem Elbert Maatkamp oud twee en twintig jaren, landbouwer geboren en wonende
te Wisch, meerderjarige zoon van Gerrit Jan Maatkamp, overleden en Dina Willemina Navis,
oud negen en veertig jaren, zonder beroep, wonende te Wisch / en Maria Berendina Bruil oud
zeventien jaren, zonder beroep geboren en wonende te Ambt-Doetinchem, minderjarige dochter
van Albert Derk Bruil, oud twee en zestig jaren, landbouwer en Grada Antonia Jansen, oud
zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Ambt-Doetinchem. / De moeder des bruidegoms
en de ouders der bruid, allen voor mij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dezen echt /
De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Wisch op twee September laatstleden. / Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot
echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den
huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden,
heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Als getuigen waren tegenwoordig: Engelbert te Pas, oud acht en twintig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, zwager des echtgenoots, en Johannes Bernardus Jansen, oud
zeven en twintig jaren, klompenmaker, wonende te Ambt-Doetinchem, zwager der echtgenoote.
/ De moeder der echtgenoote verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen naamteekenen. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bruyl:
11-10-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 11-10-1817 No 58 / Heden den Elfden der
maand October eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om twaalf uren, zijn voor
ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Jan Tuender Bouwman oud
Vyf en Vyftig jaren, uit de Buurschap Yzenvoorde / en Jan Lieverdink Bouwman oud Eenentwintig jaren uit de Buurschap Yzenvoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Tienden der maand October des jaars 1817, des avonds ten acht
uren, in het huis No. 135 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van achttien weken [#jaren]
is overleden Hendrika Johanna Bussink, dochter van GarretJan Bussink dagloner, en Aaltjen
Bruyl Ehelieden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, Verklarende de getuigen niet te Kunnen Schrijven. / Egb.
Garretsen // [cc 1982-1999 tB]
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– Aleida (Aaltjen) Bruijel:
1-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 1-5-1823 No 25. / Heden den Eersten der
maand Mei een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om vier uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Bussink dagloner oud vijftig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon
welke zijne huisvrouw Aaltjen Bruijel oud vier en dertig jaren, op woensdag den dertigsten der
maand April 1823, des voordemiddags ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrikus / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Bruijel dagloner oud vijftig jaren, en van Hendrik Jan
Saalmink dagloner oud dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den
comparant; hebbende getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven / G J Bussijnk / S Horsting //
[cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bruil:
22-12-1831: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 2):
– Kind: Berend Siebelink
– Geboren: 22-12-1831
– Gedoopt: 8-1-1832
– Vader: Jan Siebelink
– Moeder: Aaltjen Bruil
[cc 2-10-2008/7-9-2009 tB]
– Aleida (Aaltje) Bruil:
9-2-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 129):
– Kind: Gerritje Van Til/Bruil
– Geboren: 9-2-1834
– Gedoopt: 23-2-1834
– Vader: «waarvan bekend Vader te zyn Jan Hendrik van Til»
– Moeder: Aaltje Bruil
[cc 3-10-2008/10-5-2010 tB]
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– Aleida (Aaltjen) Bruil:
7-1-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 250):
– Kind: Dersken Siebelink
– Geboren: 7-1-1836
– Gedoopt: 24-1-1836
– Vader: Jan Siebelink
– Moeder: Aaltjen Bruil
[cc 9-10-2008/2-12-2009 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bruil:
8-8-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 601):
– Kind: Gerrit Hendrik Siebelink
– Geboren: 8-8-1840
– Gedoopt: 30-8-1840
– Vader: Jan Siebelink
– Moeder: Aaltjen Bruil
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bruil:
1-4-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 943):
– Kind: Hendrika Stoltenborg
– Geboren: 1-4-1845
– Gedoopt: 20-4-1845
– Vader: Jan Hendrik Stoltenborg
– Moeder: Aaltjen Bruil
[cc 26-11-2008/3-5-2010 tB]
– Aleida (Aaltje) Bruil:
9-11-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1195):
– Kind: Martinus Stoltenborg
– Geboren: 9-11-1848
– Gedoopt: 10-12-1848
– Vader: J:H: Stoltenborg
– Moeder: Aaltje Bruil
[cc 24-12-2008/1-4-2010 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bruil:
12-12-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1446):
– Kind: Jan Hendrik Stoltenborg
– Geboren: 12-12-1851
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– Gedoopt: 28-12-1851
– Vader: Jan Hendrik Stoltenborg
– Moeder: Aaltjen Bruil
[cc 30-1-2009/27-2-2010 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bruijl:
2-4-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1766):
– Kind: Gerrit Jan Vers (!)
– Geboren: 2-4-1856
– Gedoopt: 3-8-1856
– Vader: Hendrik Jan Vers (!)
– Moeder: Aaltjen Bruijl
[cc 27-2-2009/19-1-2010 tB]
– Aleida (Aaltje) Bruil:
27-10-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2490):
– Kind: Aaltje Bruil
– Geboren: 27-10-1864
– Gedoopt: 27-11-1864
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritjen Eeltink
[cc 20-4-2009/5-11-2009 tB]
– Aleida Berendina (Aleida Berendina) Bruijl:
27-10-1898: Geboortenregister gemeente Wisch, 27-10-1898 No 186. / Heden den zeven en
twintigsten der maand October achttien honderd acht-en-negentig, is voor ons Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen: Jan, Berkelaar,
oud Zes en dertig jaren, van beroep daglooner, woonachtig in deze Gemeente, die ons heeft
[#verzocht] [√verklaard / renvooi en doorhaling van een woord goedgekeurd] dat Aleida, Berendina, Bruijl, zijne echtgenoote, zonder beroep, op dinsdag den vijf en twintigsten der
maand October achttien honderd acht-en-negentig, des voormiddags ten zeven ure, ten zijnen
huize in de Silvoldsche buurt, no. drie honderd twee en twintig a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Garritjen, / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Jan Konink, oud zeven en zestig jaren, van beroep landbouwer, en Johan, Kuiperij, oud
negen en twintig jaren, van beroep grof- en hoefsmid, beiden woonachtig in deze Gemeente, en
hebben wij daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar is geteekend
met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Aleida Elisabeth (Aleida Elizabeth) Bruil:
13-4-1832: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief
Arnhem), AHA-volgnr. 314: 1832 / den 13 April zyn alhier op Belydenis des geloofs, tot Ledematen aangenomen, en den 15 dito bevestigt, / Aleida Elizabeth Bruil / Gerretjen Janssen, /
Hendrika Engelina Maatkamp / Gerretjen ter Maat / Jacoba Otten, / Grada Johanna ter Maat, /
Wilhelmina Grotenhuis, / Gerret Jan Salemink, / Hendrikus, Martinus, Johannes Hendriksen /
Jan Kranen / Hendrik Jan Veldhorst / Derk Willem ter Maat / Gerret Jan Bussink, / Gerret Willem Janssen, / Gerret Jan Gervelink, / Dersken Ovink, / Jenneken Wolsink, / Zwenneken Wolsink, / Wilhelmina Wentink, / Hendrika Scholten / Lammerdina Lieftink / Grada ten Brink, /
Aaltjen Brussen, / Berendina ten Brink / Gradus Janssen / Lammert Beunk / Klaas GrootWassink / Derk Jan Berendhous, / Hendrik Jan Kramp, / Derk Jan Mellink / Bernadus Wissink /
Hendrik Otten. // [cc 1982-1999 tB]
– Alexander (Sander) Bruijl:
22-12-1856: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1108): [onder het kopje «1857.»:] /
Geboren 22 December 56 en 8 February [1857] gedoopt / Dirkjen / dochter van Sander Bruijl
en Harmina Derksen // [cc 10-8-2009/10-5-2010 tB]
– Alexander (Sander) Bruil:
24-3-1859: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1152): 1859. / Den 24en Maart geb: /
den 17 April gedoopt / Albert / Zoon van Sander Bruil en Harmina Derksen // [cc 19-82009/10-5-2010 tB]
– Antonius (Teunnis) Harmsen ~ Broil:
?-4-1712: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1712, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1712”] / [nummer:] 328. Teunnis Harmsen bouman op ’t Broil. // [cc 19821999 tB]
– Antonius (Toon) Breuijel:
12-4-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 63): Toon Breuijel,
en Hendrica Focking Eheluijden / hare Twelingen Enneken en Willemken / geboren den 12.
April / gedoopt den 13. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 6-8-1999/9-9-2002 tB]
– Antonius (Toon) Breuijel:
9-11-1785: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 163): Toon Breuijel,
en Hendrica Focking Eheluijden / haren Soon Harmen / geboren den 9. Nov: / gedoopt den 13.
dito / Getuijge was de Vader. // [cc 15-4-2000/3-9-2002 tB]
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– Antonius (Toon) Breuijel:
24-4-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 66): / 24-4-1792. /
Toon Breuijel, en Hendrica Focking / hare dogter Enneken / geboren den 24. april / gedoopt
den 29. dito. / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Teunis) Bruijel:
8-6-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 8-6-1818 No 23 / Heden den achtsten
der maand Junii een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om half tien uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Marssen dagloner oud vijftig
jaren, en Gart Hoeven dagloner oud Zes en dertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde
onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand
Junii 1818 des morgens ten negen uren, in het huis No. 114 binnen dit Ambt, in den ouderdom
van twee en een half jaren is overleden Teunis Bruijel Zoon van Albert Bruijel, en Aaltjen
Vinkenborg wonende in voornoemde buurschap / 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 benevens den eersten comparant en
Secretaris geteekend is, hebbende den tweeden comparant verklaard niet te kunnen schrijven /
hendrik marssen / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antoon) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 679), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 10]
– Naam: Antoon:
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Berendina (Berendina) Bruil:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 229): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, NieuwArchief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Kerkstraat
– Huisnummer: A 42
– Aantal personen: 6 [dit is nr. 6]
– Naam: Berendina Bruil
– Leeftijd: 24 jaar
– Geboorteplaats: Yzevoorde
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– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Werkbode
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 1-8-2003/22-9-2003 tB]
– Berendina (Berendina) Bruil:
18-10-1832: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 52):
– Kind: Berendina Bruil
– Geboren: 18-10-1832
– Gedoopt: 25-11-1832
– Vader: Alof Bruil
– Moeder: Zwaantjen Kip
[cc 3-10-2008/9-5-2010 tB]
– Berendina (Berendje) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1811 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 152), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 28 [tweede vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 5]
– Naam: Berendje Bruil
– Geboortejaar: 1811
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
– Berendina (Naatje) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 681), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 12]
– Naam: Naatje:
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 7 [sc.: Zielen] 1837
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
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– Berendina (Dina) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1804 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 908), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 98
– Aantal gezinsleden: 15 [dit is nr. 7]
– Naam: Dina Bruil
– Geboortejaar: 1804
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrok[ken]
[cc 20-2-2004/12-4-2004 tB]
– Berendina Frederica (Berendina Fredrika) Bruil:
4-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3003):
– Kind: Berendina Fredrika Bruil
– Geboren: 4-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869 / «Dit kind is gedoopt op de Mijnterd»
– Vader: Jan Bruil
– Moeder: Lammerdina Haank
[cc 21-5-2009/28-9-2009 tB]
– Berendina Wilhelmina (Berendina Willemina) Bruijel:
24-11-1898: Geboortenregister gemeente Wisch, 24-11-1898 No 196. / Heden den vier en
twintigsten der maand November achttien honderd acht-en-negentig, is voor ons Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrikus,
Albertus, Rosier, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, woonachtig in deze Gemeente, die
ons heeft [#verzocht] [√verklaard / renvooi en doorhaling van een woord goedgekeurd] dat
Berendina, Willemina, Bruijel, zijne echtgenoote, zonder beroep, op woensdag den drie en
twintigsten der maand November achttien honderd acht-en-negentig, des namiddags ten zes ure,
ten zijnen huize in Voorbroek, no. drie honderd acht en dertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zyn gegeven van Hendrika, Johanna, / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Bernadus, Goosen, oud acht en zeventig jaren, van beroep gemeentebode en Hendrik,
Jan, Heusinkveld, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer beiden woonachtig in deze
Gemeente, en hebben wij daarvan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door ons Ambtenaar
is geteekend met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Berend) Bruil:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische
lijst voor de land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 27 / Naam en
voornaam: Bruil Hendrik / Geboortedatum: 25 Mei 1780 / Geboorteplaats: Goor / Woonplaats:
Otterlo / Beroep: Timmerman / Naam en voornaam der ouders: Bruil Berend & Harmina
Veldhuis / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: getrouwd / Getal der kinderen: 2 / Nummer bij
de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138
inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”.
Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met
potlood: “Moet gesloten worden”; cc 20-2-2001/4-8-2001 tB]
– Bernardus (Berend) Bruil:
1-1-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 400):
– Kind: Berend Bruil
– Geboren: 1-1-1838
– Gedoopt: 11-2-1838
– Vader: Jan Bruil
– Moeder: Hendrika Bulten
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
– Bernardus (Berend) Bruijl:
1-6-1844: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr.
3077 (periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Volmagt. / 1844. den 1e Juni / N o
589.] // Voor Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, te Gendringen residerende, in tegenwoordigheid van de hiernagenoemde, en mede
ondergeteekende getuigen: / verschenen:
A.
1o Henderse Ovink, arbeidster wonende te Dinxperlo.
2o Elsken Ovink, ehevrouw van en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Derk Jan Harmelink,
landbouwer onder Boekholt in het Koningrijk Pruissen.
3o Jacobus Ovink, verwer, wonende te Dinxperlo.
4o Wessel Ovink, Kleermaker, in de gemeente Gendringen;
deze Comparanten alle Kinderen van wylen de echtelieden Lammert Ovink, en Willemina
Veerbeek, welke laatste vroeger is gehuwd geweest met wylen Gerrit Willem Koning en volle
Zuster was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook genoemd hebbende Dirk
Verbeek (!), – Verklarende deze Comparanten dat behalven hun, er geene andere, of meerdere
afstammelingen van gemelde Willemina Veerbeek bestaan dan alléén nog: /5./ de Kinderen van
wylen hunlieder Zuster Hendrika Ovink gehuwd geweest met Gerrit Willem Kremer welke
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kinderen zyn genaamd Willemina, – en Aaltjen Kremer – /6/ één kind van der comparanten
halve broeder wijlen Peter Koning, en /7./ de vier nagelatene Kinderen van de halve broeder der
comparanten wijlen Gerrit Willem Koning.
B.
5o /a/ Gerritjen Veerbeek, weduwe van wijlen Berend Bruijl, zonder beroep wonende te Suderwyk in het Koningrijk Pruissen.
6. b/ Derk Willem Veerbeek, timmerman wonende te Varsseveld, eenig Kind van wylen Derk
Hendrik Veerbeek.
7o c/ Petronella Veerbeek ehevrouw van en ten dezen bij gestaan en gemagtigd door Frederik
Lutgenhorst, MolenaarsKnecht te Nedermurmten, in het Koningrijk Pruissen, éénig Kind van
wijlen Lambertus Veerbeek.
zynde deze Sub B. vermelde drie Comparanten de eerste Kind, = en de beide laatsten kleinkinderen van wijlen Wessel Veerbeek welken laatstgenoemden een volle broeder was van den nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook noemende Dirk Verbeek: – verklarende deze Comparanten dat er behalven hun, geene andere of meerdere afstammelingen van wijlen Wessel Veerbeek bestaan, dan alléén nog /d/ de kinderen van hunnen broeder wylen Jan Willem Veerbeek,
te Pernis.
C.
8o Derk te Beest, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
9o Hendrika te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan, en gemagtigd door Lambertus
Luimes, akkerman wonende in de gemeente Gendringen
10o Willemina te Beest, ehevrouw van, en ten dezen bijgestaan en gemagtigd door Peter
Hubers, landbouwer wonende te Werth in het Koningrijk Pruissen
11o Elisabeth Lensing, zonder beroep, weduwe van Hendrik Jan te Beest wonende onder
Boekholt in het Koningrijk Pruissen als moeder, en wettige voogdesse over hare minderjarige
dochter /a/ Gesina te Beest
12 /b/ Gerrit Jan te Beest, akkerman onder Boekholt in het Koninkrijk Pruissen.
13. a/ Hendrik Jan Boland, akkerman, in de gemeente Gendringen zoon van wylen de
echtelieden Jan Willem Boland en Gesina te Beest, en eindelyk
gemelden Derk te Beest in zyne betrekking van voogd der overige nog minderjarige Kinderen
van wijlen de echtelieden Jan Willem Boland, en Gesina te Beest, welke zijn genaamd
b/ Johannes – c/ Johanna / en d/ Antjen Boland.
zynde deze onder Letter C vermelde comparanten of die zij vertegenwoordigen kinderen en
kleinkinderen van wijlen de echtelieden Gerrit te Beest, en Johanna Geertruid Tuente, welke
laatste was eene halve Zuster van nagenoemden Derk Jan Veerbeek, zich ook wel noemende
Dirk Verbeek.
deze Comparanten verklaren te Zyn de eenige afstammelingen van wylen gemelde Johanna
Geertruid Tuente

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUIL (nr. 107 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 17

Verklarende alle de voornoemde Comparanten dat behalve de hiervoor genoemden, er geen
meerdere bloedverwanten of erfgenamen van heelen of halven bedde van meergenoemden Derk
Jan Veerbeek of ook genaamd geweest Dirk Verbeek bestaan, dan
D. – de afstammelingen van wijlen Jan Willem Veerbeek, te Amsterdam overleden, welke volle
broeder was van den meergenoemden Derk Jan Veerbeek, of ook Dirk Veerbeek.
E. – de afstammelingen van Anna Catharina Veerbeek, overleden te Amsterdam en
F. – de afstammelingen van Hendrina Veerbeek, overleden te Silvolde
welke beide laatsten zijn geweest volle zusters van wylen dukgemelden Derk Jan Veerbeek, ook
genaamd geweest Dirk Verbeek.
En verklaarden de Comparanten bij de tegenswoordige akte te Constituëren, Substituëren,
kwalificeren, en magtig te maken de Heeren Albertus Tegelaar, commissionair en François
Gerard Walter, makelaar, beide wonende binnen Amsterdam de eerstgenoemde, in de lange
Noorderstraat, en de andere op de Keizersgracht bij de Westermarkt Nummer 496; en zulks Zoo
te Zamen als ieder hunnen in het bijzonder om namens hun comparanten op de geschikste wijze
te verkoopen, en te gelde te maken een nominaal Kapitaal van veertigduizend gulden Nationale
werkelijke Schuld rentende twee en een half percent ingeschreven in het Grootboek der zelve
Schuld letter V. deel 10. Nummer 2980. ten name van Verbeek /weduwe Dirk/ geboren Sophia
Puttman, in leven buiten beroep vroeger gewoond hebbende, te Amsterdam, laatst gewoond
hebbende en op den achtsten Maart des jaars achttien honderd drie en veertig te Beeck in het
Koningrijk Pruissen overleden van dewelke zij comparanten als naaste bloedverwanten van
haren overledenen man Derk Jan Veerbeek, of ook genaamd geweest Dirk Verbeek die met de
verder in deze vermelde op haar overlyden volgens de wet van erfvolging bij versterf de
gerechtigden tot zijne nalatenschap indien hij op dat tydstip gestorven ware, zouden geweest
zijn, zyn gebleven derzelver mede erfgenamen achtervolgens haren uitersten wil op den
Zevenden december achttien honderd een en dertig voor den Notaris Johannes Albertus Hoog in
bij zyn van getuigen te Amsterdam verleden, behoorlyk geregistreerd, – ten dien einde de
vereischte Memorie van Stukken, billetten van overschrijving en Saldo optemaken te teekenen
en inteleveren, het Kapitaal te namen der Kooperse af= en over te Schryven de Koopspenningen
gelijk mede de verschenen Renten te ontvangen, daarvoor te kwitteren in alle Registers te
teekenen, en voorts alles dienaangaande meerder te doen en te verrigten wat zal worden
vereischt, en de Comparanten zelve zouden kunnen en moeten doen belovende het alles te
zullen goed keuren en bekragtigen.
Verder verklaren de gezamentlijke Comparanten bij deze te Constituëren en magtig te maken de
Heer Theodorus Antonie Jagerink, Fabrikant wonende te Dinxperlo, in het arrondissement Zutphen ten einde na afloop van den aan voorgenoemde Heeren gemagtigden gegeven last, verder
hunne regten en belangen waartenemen, te bevorderen en uittevoeren in den boedel en nalatenschap van de hiervoorgenoemde erflatersche Sophia Puttman, weduwe Dirk Verbeek, of ook
Derkjan Veerbeek genaamd geweest, denzelfden boedel te beredderen en tot effenheid en
likwiditeit te brengen van, en aan elk, en een iegelijk te vragen of te geven rekening en verantwoording, mitsgaders inzage en uitlevering van alle papieren en stukken tot den gemelden boeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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del betrekkelijk een en ander wel bevindende goed te keuren of anders aftekeuren, en tegen te
spreken, alle uitstaande voordeelige vorderingen te vorderen daartegen alle deugdelijke
Schulden en lasten des boedels, gelijk mede gemaakte legaten, en prelegaten te betalen, voor
alle ontvangsten en uitgaven kwitantiën te geven of te nemen voor namaning intestaan
Wijders nadat alles bered, en tot effenheid zal zijn gebracht, met de mede geregtigden
overtegaan tot Scheiding en verdeeling des boedels; hetgeen daarbij aan, of ten behoeve van
hun Comparanten zal worden toegescheiden te ontvangen en overtenemen en aan de medegeregtigden wederkerig hun aandeel toetescheiden en aftestaan, hijpothekaire inschrijvingen te
nemen in alle doorhalingen zoo van reeds bestaande als in het vervolg te nemene inschrijvingen
toetestemmen en te bewilligen, ontheffing te verleenen domicilie te kiezen tot alle voorschrevene verrigtingen, de nodige akten, proces verbalen en verdere Stukken aantegaan, te verlyden,
en teekenen, en verders ter zake voormeld, alles meerder te doen, en te verrigten wat zal worden
vereischt, en zij comparanten tegenwoordig zynde, zelven zouden kunnen, mogen en moeten
doen, schoon tot een of andere zaak een breedvoeriger, of meer bijzondere lastgeving nodig
ware, gevende en verlenende eindelijk nog aan de Heer lasthebber de magt van Substitutie
onder belofte van goedkeuring, bekrachtiging en verband als naar regten, [toegevoegd: zynde de
Comparanten by de notaris bekend.]
Waarvan Akte! Gedaan en verleden te Dinxperlo, ten woonhuize van de eerste Comparante op
heden den eersten Junij Achttien honderd vier en veertig, in tegenwoordigheid van Johannes
van Bergen bakker, en Gerrit Jan te Beest, wever, beide wonende te Dinxperlo by mij Notaris
bekende getuigen.
En na gedane voorlezing hebben de comparanten /: uitgezonderd Hendrika te Beest, Lambertus
Luimes Elisabeth Lensing, Henderse Ovink Gerritje Veerbeek en Petronella Veerbeek die
verklaarden niet te Kunnen Schrijven als hebbende zulks niet geleerd, :/ benevens de gemelde
getuigen met mij Notaris geteekend deze Minute die gebleven is in het bezit en de bewaring van
voornoemden Notaris. / [eerste rij onder elkaar:] Elsken ovink / Derk Jan Harmelink / Jacobus
Ovink / Wessel ovink / J Van Bergen / [tweede rij onder elkaar:] D.W. Veerbeek / F.
Luthenhorst / G J Te Beest / W te Beest / Peter Hubers / G J te Beest / [derde rij onder elkaar:]
D te Beest / H J Boland / M Pliester. Notaris
[in de marge (in een ongewoon duidelijk handschrift):] Geregistreerd te Terborg den vijfden
Junij 1800 vier en veertig deel negen en dertig folio twee en twintig verso vak vier sqq
houdende twee bladen en geen renvooijen. Ontvangen voor regt een gulden zestig cent,
makende met de acht en dertig opcenten twee gulden een en twintig cent. / 2 Regten f 1.60 / 38
opc. [achter een accolade:] f 2.21 // De Ontvanger / de Vassii // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Berend) Bruil:
3-4-1858: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 3-4-1858 No 36. / Heden den derden April
achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Berkelder, van beroep landbouwer, oud vijf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, te Yzevoorde, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken zijne
echtgenoote Aaltjen Nijhuis, op Zaterdag den derden der maand April dezes jaars, des morgens
ten Eén uren, ten zijnen huize ter wereld heeft gebragt, en aan welken hij verklaard heeft dat
zullen worden gegeven de voornamen van Gerhardus Johannes / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend Bruil daglooner, oud negen en vijftig jaren, en
van Harmanus Lieftink landbouwer oud vijf en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den
Comparant, en tweede getuige hebbende de eerste getuige verklaart geen schrijven te hebben
geleerd. / J: Berkelder / H Lieftink / GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Bruil:
29-9-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2208):
– Kind: Hendrika Geertruida Johanna Bruil
– Geboren: 29-9-1861
– Gedoopt: 27-10-1861
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Hermina Alberdina Wiltink
[cc 3-4-2009/1-12-2009 tB]
– Bernardus (2x) (Berend/Bernadus) Bruil:
1-1-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2421):
– Kind: Bernadus Bruil
– Geboren: 1-1-1864
– Gedoopt: 28-2-1864
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Wiltink
[cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
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– Bernardus (Bernard) Bruijel:
27-1-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2533):
– Kind: Bernard Bruijel
– Geboren: 27-1-1865
– Gedoopt: 28-5-1865
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: [Gerdina>] Gardina Harmina Polman
[cc 22-4-2009/2-11-2009 tB]
– Bernardus (Berend) Bruil:
31-7-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2665):
– Kind: Geertruida Bruil
– Geboren: 31-7-1866
– Gedoopt: 26-8-1866
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Wiltink
[cc 23-4-2009/23-10-2009 tB]
– Bernardus (Berend) Bruil:
31-1-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2943):
– Kind: Jan Bruil
– Geboren: 31-1-1869
– Gedoopt: 25-4-1869
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Alberdina Wiltink
[cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Bernardus (Berend) Bruil:
4-3-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3174):
– Kind: Martinus Bruil
– Geboren: 4-3-1871
– Gedoopt: 26-3-1871
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Wiltink
[cc 28-5-2009/5-9-2009 tB]
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– Bernardus (Berend) Bruil:
2-9-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3461):
– Kind: Jakob Bruil
– Geboren: 2-9-1873
– Gedoopt: 30-11-1873
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Alberdina Wiltink
[cc 7-6-2009/19-7-2009 tB]
– boer ~ Broil:
?-4-1708: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1708, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1708.”] / [nummer:] 246. Harmken Broils, huysvrou van den Boer op ’t Broil. //
[cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Katharina) Bruil:
20-3-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 571):
– Kind: Katharina Bruil
– Geboren: 20-3-1840
– Gedoopt: 12-4-1840
– Vader: Willem Bruil
– Moeder: Christina Masselink
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
– Christianus Johannes (Chris Johan) Bruil:
2-1-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2926):
– Kind: Chris Johan Bruil
– Geboren: 2-1-1869
– Gedoopt: 31-1-1869
– Vader: Hendrik Jan Cornelis Bruil
– Moeder: Johanna Antonetta Albers
[cc 5-5-2009/4-10-2009 tB]
– D...:
– Elisabeth (Elsken) ten Broijl:
14-8-1659: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 181, sub “Anno 1659”):
[getrouwd:] den 14 Aug: 1659. / Derck Egberts Egbert HoochCamps Sone van Vorden / ende
Elsken ten Broijl Wed. van Zall: Peter van Milendonck / beyde inwoonders tot Hengeloh. // [cc
1982-1999 tB]
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– Elisabeth (Elizabeth) Bruil:
25-5-1846: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 926): Geboren 25 Mei [1846] en 14
Junij gedoopt / Elizabeth / dochter van Wijnand Bruil en Gardina Jansen. // [cc 10-7-2009/105-2010 tB]
– Elisabeth (Elizabeth) Bruil:
26-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1874):
– Kind: Elizabeth Bruil
– Geboren: 26-10-1857
– Gedoopt: 29-11-1857
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Engelberta (Engele) Bruijel:
10-11-1782: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 42): Hendrik Onstenk, en Engele Bruijel Eheluijden / haren Soon Harmen / geboren den 10. Nov: / gedoopt den
17. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 6-8-1999/11-9-2002 tB]
– Engelberta (Engele) Bruijel:
5-8-1785: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 151): Hendrik Onstenk, en Engele Bruijel Eheluijden / haren Soon Jan / geboren den 5. augst. / gedoopt den 7.
dito / Getuijge was de Vader. // [cc 15-4-2000/4-9-2002 tB]
– Engelberta (Engele) Bruijel:
17-9-1787: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 244): Hendrik Onstenk, en Engele Bruijel Eheluijden / haren Soon Jan / geboren den 17. Sept. / gedoopt den 23.
dito / Getuijge was de Vader. // [cc 15-4-2000/28-8-2002 tB]
– Engelbertus (Engelbert) Bruil:
3-5-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 148):
– Kind: Engelbert Bruil
– Geboren: 3-5-1834
– Gedoopt: 8-6-1834
– Vader: Alof Bruil
– Moeder: Zwaantjen Kip
[cc 3-10-2008/10-5-2010 tB]
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– Engelbertus (Engelbert) Bruil:
1857: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 428: / 1857 / [Ingekomen] / Gerrit Jan Hofs met att van Doetinchem // Willemina
Kamperman met att v. Zelhem // Nicolaus van den Brandhof [en] Aaltje Theodora van den
Brandhof [en] Johanna van den Brandhof [en] Aleida Geertruida van den Brandhof met att van
Wijk bij Duurstede // Willem Johannes Heezen en Jan Heezen met att van Varsseveld // Berendina Kleinholten met att van Hummelo // Steven Peter Hendrik Jan Polman en Geertruida Vels
met att van Drempt // Margaretha Maria Leerink met att van Varsseveld // Frederik Rosier met
att van Varsseveld // [kruisje] Engelbert Bruil met att van Doetinchem // Hendrik Jan Schilderink met att. v. Gendringen // [kruisje] Jan Willem Bruijel met att van Doetinchem // [cc 19821999 tB]
– Engelbertus (Engelbertus) Bruil:
1-1-1859: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1859. / Janr 1. / Engelbertus Bruil /
[van:] Silvolde / Hendrika Johanna Scholten / [van:] Silvolde // [cc 1982-1999 tB]
– Engele: zie sub Engelberta
– Esselina: sie sub (Theodora) Wessela
– Everdina (Everdina) Bruijl:
24-6-1741: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1741. / Den 24. Junij. Op s~ Jan. /
Everdina Bruijl. / met Attest: uijt den Haag. / [N.B.: misschien ingekomen op Pasen 1741?] //
[cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdiena) Bruijlen:
11-2-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 11 febriari is Everdiena
Brüijlen over leden // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Breuijel:
22-6-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 217): / 22-6-1796. /
Jan Breuijel, en Reintjen Ditzel / haren Soon Evert / geboren den 22. Junij / gedoopt den 3.
Julij / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Bruijl:
5-10-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 5-10-1816 [nummer] 86 / Heden den
Vijfden der maand October een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om Zeven uren,
is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Evert Bruijl Dagloonder
oud drie en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
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acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Enneken Kip oud Een en veertig jaren,
op Donderdag den derden der maand October, des avonds ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan / waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Boesveld Dagloonder, oud Zes en
Veertig jaren, en van Derk Jan ter Maat Dagloonder oud twee en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend met den Eerstgenoemde Getuijge daar den Comparant En tweede
Genoemde Getuijge verklaaren Niet te kunnen Schrijven. / G Y bosveld / A. Hesselink // [cc
1982-1999 tB]
– Fredericus (Frederik) Bruil:
5-1-1900: Geboortenregister gemeente Bergh, 5-1-1900 No 2. / Heden den vijfden Januari negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Derk Jan Bruil, oud achtendertig jaren, van beroep voerman,
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Hendrika Heesen, zonder
beroep, op den vijfden Januari dezes jaars, des nachts ten een uur, ten huize van hem aangever
te Klein Azewijn, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden: Frederik. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Bernardus Johannes Petrus Bongers, oud negen en dertig jaren, van
beroep grofsmid, en Hermanus Johannes Smit, oud zes en dertig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / P J Bruil / B J P Bongers / Smit / J N B v Hugenpoth tot Aerdt [= Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth tot Aerdt] // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Geertruida) Bruil:
31-7-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2665):
– Kind: Geertruida Bruil
– Geboren: 31-7-1866
– Gedoopt: 26-8-1866
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Wiltink
[cc 23-4-2009/23-10-2009 tB]
– Gerdiena, Gerdina: zie sub Gerharda:
– Gerharda (Geertien) ten Broijl:
1648: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 24, sub “Año 1648.”): Reijner
Janssen Sone van Jan Henriksen / ende Geertien Coops, Derck Coops Dochter off ten Broijl /
beijde van Hengeloe / cop. eodem die ut ante ced. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Grietien) ten Broil:
17-11-1661: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 211, sub “Anno 1661.”):
[getrouwd:] den 17 Novemb. [1661] / Steven Bainck Henrick Baincks Sone van Zelhem / ende
Grietien Dercks, Derck ten Broils dochter van Hengelo. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Breul:
?-4-1748: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 657): [(pasen?) 1748,
onder het opschrift: “1748.”] / Gerritjen Breul // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bruil:
13-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 13-4-1823 No 58 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Dertiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Bosch oud drie en Zestig jaren,
van beroep dagloner en Hendrik Gerritsen oud Zes en Zestig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Gerritje Bruil, buiten beroep
Gebore te Otterlo en laastelyk aldaar woonachtig dochter van Hendrik Bruil, timmerman, en
van Geesje Kosters Zyne êhevrouw beide wonende te Otterlo, op den twaalfde deezer maand
des Smiddags ten vier uren, Ten huize harer ouders No 101 te Otterlo in den ouderdom van drie
en een half Jaar is overleden hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten (!)
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten
hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H:T Prins // [cc 22-8-2000/22-4-2002 tB]
– Gerharda (Gerritje) van Til/Bruil:
9-2-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 129):
– Kind: Gerritje Van Til/Bruil
– Geboren: 9-2-1834
– Gedoopt: 23-2-1834
– Vader: «waarvan bekend Vader te zyn Jan Hendrik van Til»
– Moeder: Aaltje Bruil
[cc 3-10-2008/10-5-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Bruil:
11-11-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 11-11-1834 No 41 / Heden den Elfden der
maand November één duizend acht honderd vier en dertig, des nademiddags om vier uren, zijn
voor ons Steven Horsting, Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Jan Agelink van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, wonende te Yzevoorde / en Everd Jan Nusselder van beroep
eigen werk doende oud vier en veertig jaren, wonende te Yzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der maand November des
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jaars achttien honderd vier en dertig, des voordemiddags ten Elf uren, in het huis, Wijk [niet
ingevuld] No. 132. onder Yzevoorde binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim vier en
een half jaar is overleden Grada Bruil, zonder beroep, geboren in de gemeente Zelhem, en
dochter van de Ehelieden Alof Bruil en Zwaantje Kip, daglooners, onder Yzevoorde, binnen
deze gemeente woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met den tweeden Comparant, hebbende de eerste Comparant Derk Jan Agelink verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E J Nusselder / S Horsting // [cc 15-8-2001/19-11-2001 tB]
– Gerharda (Gerharda) Bruil:
4-10-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 388):
– Kind: Gerharda Bruil
– Geboren: 4-10-1837
– Gedoopt: 9-11-1837
– Vader: Alof Bruil
– Moeder: Zwaantjen Kip
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
– Gerharda (Gerdina) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 151), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 28 [tweede vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 4]
– Naam: Gerdiena Bruil
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
– Gerharda (Gerdiena) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1821 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 675), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 6]
– Naam: Gerdiena Bruil
– Geboortejaar: 1821
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
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– Gerharda (Gerritjen) Bruil:
9-1-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 849):
– Kind: Gerritjen Bruil
– Geboren: 9-1-1844
– Gedoopt: 4-2-1844
– Vader: Derk Willem Bruil
– Moeder: Aaltje Eeltink
[cc 21-11-2008/8-5-2010 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bruil:
6-10-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2593):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 6-10-1865
– Gedoopt: 26-11-1865
– Vader: Onbekend
– Moeder: Gerritje Bruil
[cc 22-4-2009/29-10-2009 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Bruil:
10-3-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2736):
– Kind: Derk Willem Keizer
– Geboren: 10-3-1867
– Gedoopt: 28-4-1867
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritjen Bruil
[cc 27-4-2009/17-10-2009 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bruil:
4-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2997):
– Kind: Adriaan Keizer
– Geboren: 4-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil
[cc 21-5-2009/29-9-2009 tB]
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– Gerharda (Gerritje) Bruil:
20-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2999):
– Kind: Gerritje Bruil
– Geboren: 20-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritje Eeltink
[cc 21-5-2009/28-9-2009 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bruijel:
2-10-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3242):
– Kind: Gerritje Bruijel
– Geboren: 2-10-1871
– Gedoopt: 26-11-1871
– Vader: Jan Bruijel
– Moeder: Lammerdina Haank
[cc 1-6-2009/31-8-2009 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bruil:
18-7-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3324):
– Kind: Christoffel Keizer
– Geboren: 18-7-1872
– Gedoopt: 25-8-1872
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil
[cc 4-6-2009/16-8-2009 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bruil:
8-10-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3570):
– Kind: Aleida Gersina Keizer
– Geboren: 8-10-1874
– Gedoopt: 29-11-1874
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil
[cc 8-6-2009/5-7-2009 tB]
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– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Bruijl:
5-7-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1412):
– Kind: Grada Willemina Bruijl
– Geboren: 5-7-1851
– Gedoopt: 10-8-1851
– Vader: Harmanus Bruijl
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 8-1-2009/5-3-2010 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Wilhelmina) Bruijel:
28-1-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1528):
– Kind: Grada Wilhelmina Bruijel
– Geboren: 28-1-1853
– Gedoopt: 13-3-1853
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 6-2-2009/22-2-2010 tB]
– Gerhardus (Gradus) Bruijel:
7-4-1773: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 108v, linkerkolom): / 1773 /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 7 April.”] / Gradus Bruijel / attest naar Zelhem 18 April
1783 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruijel:
3-4-1776: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 112r, linkerkolom): / 1776 / [na:
“tot Ledematen aangenomen den 3 April”] / Gerrit Bruijel // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruijl:
13-2-1783: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 93: Den 13 Feb. gebooren, / Den 16 dito gedoopt. / Maria / Ouders Gerret Bruijl & Margarieta Gosselings. // [cc
7-3-2003/16-11-2007 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruil:
10-10-1784: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 107: Den 10 Oct.
gebooren, / dito gedoopt / Derk / Ouders, Gerret Bruil [en] Margarieta Gosselink // [cc 7-32003/14-11-2007 tB]
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– Gerhardus (Gerret) Bruil:
22-11-1787: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 139: Den 22
November geb. / Den 25 dito gedoopt / Derk. / Ouders. Gerret Bruil, en Margarijta Gosselink.
// [cc 7-3-2003/11-11-2007 tB]
– Gerhardus (2x) (Gerret/Gerret) Bruil:
6-8-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 170: Den 6 Augustus
geb. / Den 8 dito gedoopt. / Gerret. / [Ouders:] Gerret Bruil, & Henders Vinkenborg. // [cc 73-2003/9-11-2007 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruil:
7-3-1794: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 212: den 7 Maart gebooren, / den 9 dito gedoopt. / Jan. / [Ouders:] Gerret Bruil, & Henders Vinkenborg. // [cc 7-32003/5-11-2007 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruijl:
9-10-1797: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 248: Den 9 October
geb. / den 15 dito gedoopt. / Harmen. / [Ouders:] Gerret Bruijl, en Henders Vinkenborg. // [cc
4-4-2003/1-11-2007 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruil:
12-7-1813: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 403: Den 12 July
Geboren / Den 18 gedoopt / Wynand / ouders Gerret BruiL en Sybilla Reina Hendriksen // [cc
4-4-2003/30-9-2007 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruyl:
26-4-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 26-4-1817 No 28 / Heden den Zesentwintigsten der maand April eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om negen
uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Everd Elshof Landbouwer oud Zevenendertig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Gerret Brunsveld Landbouwer oud Zevenentwintig jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyfentwintigsten der maand April des jaars 1817,
des Nademiddags ten Vyf uren, in het huis No. 118 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Vyftig jaren is overleden Janna Buunk, weduwe van Gerret Bruyl, in genoemde Buurschap
woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUIL (nr. 107 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 31

– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
18-6-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 18-6-1822 No 17 / Heden den achttienden der
maand Junij een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Marten Tiecken, van beroep dagloner oud drie endertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van een Zoon welke zijne huisvrouw Zwaantje Bruijel oud dertig jaren, op Maandag den Zeventienden der maand Junij, des middags ten één uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Gerrit Jan. / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Bruil van beroep dagloner, oud twee endertig
jaren, en van Willem Smijting, van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte
wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
16-12-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 16-12-1822 No 15 / Heden den Zestienden
der maand December een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf
uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen / Marten Tiecken oud drieendertig
jaren, van beroep dagloner – en Gerrit Bruil oud tweeendertig jaren, mede dagloner van beroep
/ beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyftienden der
maand December des jaars achttien honderd twee en twintig, des morgens ten drie uren, in het
huis No. 70b binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf maanden is overleden Gerrit Jan
Tiecken, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zoontje van den eersten Comparant en deszelfs Huisvrouw Zwaantje Bruyel. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de hierbovengenoemde
Comparanten. / Marten Tiecken / G: Bruil / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruil:
2-5-1823: Geboortenregister gemeente Angerlo, 2-5-1823 No 17 / Heden den tweeden der
maand Mei een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Willem Jansen van beroep Landbouwer oud twee
enveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Anna Beumer oud Zeven entwintig jaren, op
Donderdag den eersten der maand Mei, des morgens ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Paul / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerret Bruil van beroep arbeider, oud drie
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endertig jaren, en van Gerrit Jan Wissing van beroep Schoenmaker oud negen enveertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede
gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en Getuigen. // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruijel:
27-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 27-5-1823 No 32 / Heden den Zeven en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om elf
uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Alof Bruijel dagloner oud drie en
veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Zwenneken Kip oud een en twintig jaren, op
maandag den Zes en twintigsten der maand Mei 1823, des voordemiddags ten vier uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerrit /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik te Boske dagloner oud zeventig jaren, en van Jan Hartemink bode van het plaatselijk bestuur oud zes en
veertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten
deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den tweeden getuige; hebbende
comparant en eersten getuige verklaard niet te kunnen schrijven / J Hartemink / S Horsting //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
29-10-1823: Geboortenregister gemeente Angerlo, 29-10-1823 No 35 / Heden den negen en
Twintigsten der maand October een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags
om Elf uren, is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Marten Tiecken van beroep dagloner
oud vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Zwaantje Bruyel oud een en dertig
jaren, op Dingsdag den acht en Twintigsten der maand October, des morgens ten Twee uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Gerrit Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Bruil
van beroep arbeider, oud drie en dertig jaren, en van Willem Polman van beroep arbeider oud
vier en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant
en eerste getuige hebbende den tweede getuige verklaard niet te kunnen Schryven. // [cc 19821999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUIL (nr. 107 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 33

– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
31-3-1824: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 31-3-1824 No 9 / Heden den Een en dertigsten der maand Maart een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om Elf
uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Willem Jansen oud drie en veertig
jaren, van beroep Landbouwer en Gerrit Bruil oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der
maand Maart des jaars achttien honderd vier en twintig, des avonds ten Elf uren, in het huis No.
79 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee jaren vyf maanden en twintig dagen is
overleden Maria Jansen geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep Dochtertje
van den eersten Comparant, en deszelfs Huisvrouw Anna Beumer. / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend
benevens de Comparanten. / W. Jansen. / G: Bruil / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1790 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 148), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 28 [tweede vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 1]
– Naam: Gerrit Bruil
– Geboortejaar: 1790
– Beroep: Tuinman
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1827 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 154), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 28 [tweede vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 7]
– Naam: Gerrit Bruil
– Geboortejaar: 1827
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
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– Gerhardus (Gerret) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1826 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 627), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 75
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 7]
– Naam: Gerret Bruil
– Geboortejaar: 1826
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1750 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 670), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 1]
– Naam: Gerrit Bruil
– Geboortejaar: 1750
– Beroep: arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): overleden
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 680), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 11]
– Naam: Gerrit:
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruil:
15-8-1844: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 901): Geboren den 15den Augustus
[1844] en den 1 sten Sept: gedoopt / Gerret / Zoon van Wijnand Bruil en Gardina Harmina
Jansen // [cc 9-7-2009/10-5-2010 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUIL (nr. 107 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 35

– Gerhardus (Gerrit) Bruyl:
24-9-1844: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 1844.
/ Rol van Strafzaken // [Volg No:] 9 // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] Gerrit Bruyl //
[Aart der Overtreding:] Jagtovertreding // [Woonplaats:] Varseveld // [Datum van het Vonnis:]
id [= 24 Sept 1844] // [Aart van het Vonnis:] vryspraak // [cc 24-2-1999/3-12-2001 tB]
– Gerhardus (Gerret) Bruil:
8-3-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1216):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 8-3-1849
– Gedoopt: 25-3-1849
– Vader: Gerret Bruil
– Moeder: Aaltjen Diepenbroek
[cc 24-12-2008/30-3-2010 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bruil:
15-11-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1355):
– Kind: Gerhard Herman Bruil
– Geboren: 15-11-1850
– Gedoopt: 1-12-1850
– Vader: Gerrit Bruil
– Moeder: Aaltjen Diepenbroek
[cc 8-1-2009/11-3-2010 tB]
– Gerhardus Hermanus (Gerhard Herman) Bruil:
15-11-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1355):
– Kind: Gerhard Herman Bruil
– Geboren: 15-11-1850
– Gedoopt: 1-12-1850
– Vader: Gerrit Bruil
– Moeder: Aaltjen Diepenbroek
[cc 8-1-2009/11-3-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bruijel:
1-9-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 1-9-1823 No 46 / Heden den Eersten der maand
September een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Bruijel landbouwer oud vijf en twintig
jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
eene dochter welke zijne huisvrouw Dersken Veldhorst oud zeven en twintig jaren, op Zaturdag
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den dertigsten der maand Augustus 1823, des voordemiddags ten zes uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wesseltjen /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Evert Elshof landbouwer
wonende in het ambt Zelhem oud vijf en veertig jaren, en van Gerrit Jan Mellink eersten
Assessor dezes ambts oud acht en vijftig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend,
benevens de getuigen, hebbende den comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / E Elshof /
G J Mellink / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bruil:
4-8-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 159):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 4-8-1834
– Gedoopt: 17-8-1834
– Vader: Gerrit Jan Bruil
– Moeder: Dersken Veldhorst
[cc 3-10-2008/10-5-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1827 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 677), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 8]
– Naam: Gerrit Jan Bruil
– Geboortejaar: 1827
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bruil:
27-8-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 602):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 27-8-1840
– Gedoopt: 6-9-1840
– Vader: Gerrit Jan Bruil
– Moeder: Dersken Veldhorst
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bruyl:
17-1-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 17-1-1844 No 4. / Heden den Zeventienden der
maand January één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Vrieze oud drie en dertig jaren, dagloner en Gerrit Jan Bruyl
oud negen en twintig jaren, knecht beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den zestienden der maand Januarij des jaars achttien honderd vier en veertig,
des nademiddags ten drie uren, in den Sinderhoek in het huis, No. 521 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Elf maanden is overleden Antonij Rexwinkel, zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest onder Varsseveld, zoon van Derk Jan Rexwinkel en Johanna Hendrika Wenink, Landbouwers onder Varsseveld. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met eerstgemelde Comparant, hebbende de tweede genoemde op aanvraag om te
teekenen verklaard het schrijven onkundig te zijn. / H:J Vrieze / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerhard Jan) Bruijel:
29-11-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 919):
– Kind: Gerhard Jan [Bruil>] Bruijel
– Geboren: 29-11-1844
– Gedoopt: 29-12-1844
– Vader: Martinus [Bruil>] Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 21-11-2008/7-5-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gradus Johannes) Bruijl:
2-9-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 2-9-1850 No. 60. / Op heden den Tweeden
der maand September een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der
Gemeente verschenen, Andries Gradus Velthuijsen oud zes en vijftig jaren, van beroep Stadsbode, bekende van de overledene, en Bernardus Kappers, oud vier en zestig jaren, van beroep
Eigenwerkdoende, bekende van de overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke
ons hebben verklaard, dat op Zaturdag den Eenendertigsten der maand Augustus, dezes jaars,
des avonds ten acht uren, in het huis staande in de Verbrande Straat Wijk B N o 220 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van eene maand is overleden Gradus Johannes Bruijl, zonder
beroep, geboren en wonende alhier, zoon van Albert Jan Bruijl, zonder beroep, en van Elizabeth
Weijskamp, mede buiten beroep, en beiden hier ter Stede woonachtig. / En hebben wij hiervan
deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend / met den eersten
Comparant, verklarende de tweede Comparant niet te kunnen teekenen als hebbende geen
schrijven geleerd. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bruil:
2-4-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 2-4-1853 No 30. / Heden den tweeden April
één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen:
Lammert Semmelink van beroep landbouwer, oud negen en veertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, te Yzevoorde dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen
zoon, welken zyne echtgenoote Dersken Roozegaar, op donderdag den één en dertigsten der
maand Maart dezes jaars, des avonds ten tien uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en
aan welken hy verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Bernardus Diderik.
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Bruil,
landbouwer, oud drie envyftig jaren, en van Herman Bor, arbeider, oud Zes en dertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke
acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend met den Comparant en tweeden getuige; hebbende de eerste getuige verklaard
geen schryven te hebben geleerd. / L: Semmelink / H Bor / GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bruil:
1-3-1883: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 1-3-1883 No 12 / Heden den eersten Maart des
jaars een duizend acht honderd drie-en-tachtig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Bernardus Hijgenus Uijting, oom van na te melden overledene, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze gemeente en Gerrit Jan Bruil, oud drie en vijftig jaren, van
beroep landbouwer, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den eersten
Maart dezes jaars des voormiddags ten vijf ure, in deze Gemeente is overleden Henricus
Wilhelmus Uijting, oud vijf maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Arnhem, zoon van
Johannes Baselius Uijting timmerman, wonende te Arnhem, en van Berendina de Man in leven
zonder beroep, laatst wonende te Arnhem. / van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend
geworden door ons benevens door den eersten comparant, hebbende de tweede comparant
verklaard de kunst van schrijven niet te verstaan. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Marinus (Gerhardus Marinus) Bruijel:
15-1-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1282):
– Kind: Gerhardus Marinus Bruijel
– Geboren: 15-1-1850
– Gedoopt: 24-2-1850
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Hermina Polman
[cc 8-1-2009/21-3-2010 tB]
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– Helena (Hilleken) Breuijel:
2-10-1784: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 113): Hendrik Rieffel, en Dersken Groot Holte Eheluijden / hare dogter Enneken / geboren den 2. oct. / gedoopt
den 3. dito / Getuijgen waren de Vader, en Hilleken Breuijel. // [cc 20-11-1999/7-9-2002 tB]
– Helena (Hilleken) Bruyl:
19-4-1819: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 19-4-1819 No 24 / Heden den
Negentienden der maand April een duizend acht honderd en negentien, des Nademiddags om
Een uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Eulink Dagloner oud een en Zestig jaren, en Garret Jan te Veluwe Klompemaker oud
Zes en twintig jaren, beide in de Buurschap Drempt onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den achttienden der maand April 1819 des namiddags ten Zeven uren,
in het huis No. 30 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zeven en Vyftig jaren is overleden
Wolter Flemink, Landbouwer, Eheman van Hilleken Bruyl. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons met de getuigen is onderteekend. / H J Uelink / G i te veeluwe / Egb: Garretsen // [cc 14-1-2003/13-7-2005 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bruijl:
?-6-1760: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / op s~ Jan. / Hendrina
Bruijl / met Attest uijt s~ Haage. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrienna) Bruiel:
24-4-1763: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1763 / den 24 apriel is hendrienna
bruiel over leden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendriena) Bruil:
23-8-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 23-8-1824 No 33 / Heden den drie en Twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om Elf
uren, is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Bruil van beroep arbeider oud
Zeven en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Janna Jansen oud vyf en twintig
jaren, op Zondag den twee en twintigsten der maand Augustus, des avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendriena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer, oud achtenvyftig jaren, en van Jan van Amerongen van beroep arbeider oud
Een en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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schreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruijel:
25-3-1831: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 312: 1831 / den [23?>] 25 Maart op belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen / Harmanus Peppelman, / Berendina Kuiperij / Johanna Cristina ter Maat, / Aaltjen
Roenhorst, / Elizabeth Huesken, / Willemina Wentink, / Gerretjen Wolsink, / Gerretjen ter
Maat, / Berendina Luijmes, / Everdina Konink, / Hendrika Bruijel, / Grada Wilhelmina Luijmes, / Hendrina Venderbosch, / Fredrika Scholten, / Hermina Kolenbrander, / Dersken Roenhorst, / Hendrik Peter Hipoldus Schles, / Hendrik Johan Noij, / Derk Jan Rougoor, / Gerret
Marsselink / Gerret Jan Maatkamp, / Harmen Vriezen, / Arend Jan Salemink, / Willem Fredrik
Janssen, / Hendrik Jan Baank, / Arend Spekking, / Evert Jan Huetink, / Gerret Naafs, / Arend
Salemink, / Hendrik Wolsink, / Gerret Wassink, / Willem Luijmes. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Jette) Bruil:
19-12-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 327):
– Kind: Gerharda Willemina van de Meene
– Geboren: 19-12-1836
– Gedoopt: 22-12-1836
– Vader: Jan van de Meene
– Moeder: Jette Bruil
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
– Hendrica (Hendriena) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1815 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 150), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 28 [tweede vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 3]
– Naam: Hendriena Bruil
– Geboortejaar: 1815
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
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– Hendrica (Hendriena) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1824 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 624), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 75
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 4]
– Naam: Hendriena Bruil
– Geboortejaar: 1824
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 678), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 9]
– Naam: Hendrika:
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Hendrica (Jette) Bruil:
16-2-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 410):
– Kind: Gerharda Wilhelmina van de Meene
– Geboren: 16-2-1838
– Gedoopt: 18-3-1838
– Vader: Jan van de Meene
– Moeder: Jette Bruil
[cc 5-11-2008/9-5-2010 tB]
– Hendrica (Jette) Bruil:
21-1-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 556):
– Kind: Wesselina Hendrika van de Meene
– Geboren: 21-1-1840
– Gedoopt: 16-2-1840
– Vader: Jan van de Meene
– Moeder: Jette Bruil
[cc 5-11-2008/8-5-2010 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Bruil:
8-12-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 620):
– Kind: Hendrika Bruil
– Geboren: 8-12-1840
– Gedoopt: 3-1-1841
– Vader: Jan Willem Bruil
– Moeder: Aleida Remmelink
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
– Hendrica (Jette) Bruil:
21-11-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 687):
– Kind: Johanna Alberdina van Meene
– Geboren: 21-11-1841
– Gedoopt: 19-12-1841
– Vader: Jan van Meene
– Moeder: Jette Bruil
[cc 20-11-2008/8-5-2010 tB]
– Hendrica (Jette) Bruijel:
24-9-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1339):
– Kind: Jette van de Meene
– Geboren: 24-9-1850
– Gedoopt: 20-10-1850
– Vader: Jan van de Meene
– Moeder: Jette Bruijel
[cc 8-1-2009/14-3-2010 tB]
– Hendrica (Jetta) Bruijl:
8-2-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1534):
– Kind: Gerhard van de Meene
– Geboren: 8-2-1853
– Gedoopt: 3-4-1853
– Vader: Jan van de Meene
– Moeder: Jetta Bruijl
[cc 6-2-2009/22-2-2010 tB]
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– Hendrica (Jetta) Bruil:
9-2-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 9-2-1853 No 13. / Heden den negenden February één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen:
Jan van de Meene van beroep landbouwer, oud drie envyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, te Yzevoorde, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen
zoon, welken zyne echtgenoote Jetta Bruil, op woensdag den negenden der maand Februarij
dezes jaars, des morgens ten vier uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en aan welken
hij verklaard heeft dat zal worden gegeven den voornaam van Gerhard. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Mellink, landbouwer, oud acht en veertig
jaren, en van Hendrik Jan Hogenkamp, Klompenmaker, oud Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na
in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Comparant en de beide getuigen. / J v d Meene / J Mellink / H J Hogenkamp /
GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruijl:
21-11-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1656):
– Kind: Hendrika Bruijl
– Geboren: 21-11-1854
– Gedoopt: 17-12-1854
– Vader: Hendrik Bruijl
– Moeder: Derkje Ovink
[cc 20-2-2009/11-2-2010 tB]
– Hendrica (Jetta) Bruil:
22-4-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1750):
– Kind: Jan Bernard van de Meene
– Geboren: 22-4-1856
– Gedoopt: 8-6-1856
– Vader: J. van de Meene
– Moeder: Jetta Bruil
[cc 27-2-2009/26-1-2010 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Bruil:
3-3-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2626):
– Kind: Hendrika Bruil
– Geboren: 3-3-1866
– Gedoopt: 29-4-1866
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 23-4-2009/25-10-2009 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruil:
5-12-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2698):
– Kind: Bernard Frederik Bulten
– Geboren: 5-12-1866
– Gedoopt: 30-12-1866
– Vader: Gerrit Bulten
– Moeder: Hendrika Bruil
[cc 26-4-2009/19-10-2009 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruil:
28-12-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2830):
– Kind: Berendina Fredrika Bulten
– Geboren: 28-12-1867
– Gedoopt: 23-2-1868
– Vader: Gerrit Bulten
– Moeder: Hendrika Bruil
[cc 30-4-2009/10-10-2009 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruil:
17-2-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3051):
– Kind: Bernard Frederik Bulten
– Geboren: 17-2-1870
– Gedoopt: 27-3-1870
– Vader: Gerrit Bulten
– Moeder: Hendrika Bruil
[cc 22-5-2009/25-9-2009 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Bruil:
16-10-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3252):
– Kind: Alijda Bulten
– Geboren: 16-10-1871
– Gedoopt: 24-12-1871
– Vader: Gerrit Bulten
– Moeder: Hendrika Bruil
[cc 1-6-2009/30-8-2009 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruil:
7-7-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3440):
– Kind: Hendrika Bruil
– Geboren: 7-7-1873
– Gedoopt: 31-8-1873 / «Met toestemming des [Kerkenraad>] Kerkeraad van Varsseveld»
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Willemina Johanna Lammers
[cc 6-6-2009/24-7-2009 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruil:
21-8-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3444):
– Kind: Grada Wilhelmina Bulten
– Geboren: 21-8-1873
– Gedoopt: 28-9-1873
– Vader: Gerrit Bulten
– Moeder: Hendrika Bruil
[cc 7-6-2009/23-7-2009 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bruiel:
25-11-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3602):
– Kind: Grada Willemina Bulten
– Geboren: 25-11-1874
– Gedoopt: 7-2-1875
– Vader: Gerrit Bulten
– Moeder: Hendrika Bruiel
«Met toestemming van de [Kerkenraat>] Kerkenraad Gedoopt te Zelhem»
[cc 9-6-2009/1-7-2009 tB]
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– Hendrica Geertruida Johanna (Hendrika Geertruida Johanna) Bruil:
29-9-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2208):
– Kind: Hendrika Geertruida Johanna Bruil
– Geboren: 29-9-1861
– Gedoopt: 27-10-1861
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Hermina Alberdina Wiltink
[cc 3-4-2009/1-12-2009 tB]
– Hendricus (Hendrick) Breuijel:
?-4-1689: RBS912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): Pasen 1689 / Hendrick Pouels met
Jacomina Hermsen op het Breuijel // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Bruijel:
5-2-1798: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 296): / 5-2-1798. / Jan
Breuijel, en Reintjen Ditzel / haren Soon Hendricus / geboren den 5. Febr. / gedoopt den 7.
dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Berend(sen) Bruil:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst
voor de land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 27 / Naam en voornaam: Bruil Hendrik / Geboortedatum: 25 Mei 1780 / Geboorteplaats: Goor / Woonplaats:
Otterlo / Beroep: Timmerman / Naam en voornaam der ouders: Bruil Berend & Harmina
Veldhuis / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: getrouwd / Getal der kinderen: 2 / Nummer bij
de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138
inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”.
Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met
potlood: “Moet gesloten worden”. / Afschrift d.d. 20-2-2001/4-8-2001 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1543 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): //
Kerspel Otterlo // No der Huizen: 57 / Naamen der Belasting Schuldigen: Hendrik Bruil /
Classe: 8 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – / Totaal voor
elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 3,00 / Termijnen van betaling voor den ontvanger
[of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 16-1-2003/29-1-2003 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Bruil:
13-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 13-4-1823 No 58 / Acte van Overlijden. // Op
heden den Dertiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Gerrit Bosch oud drie en Zestig jaren,
van beroep dagloner en Hendrik Gerritsen oud Zes en Zestig jaren, van beroep dagloner
wonende [te>] beide te Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat Gerritje Bruil, buiten beroep
Gebore te Otterlo en laastelyk aldaar woonachtig dochter van Hendrik Bruil, timmerman, en
van Geesje Kosters Zyne êhevrouw beide wonende te Otterlo, op den twaalfde deezer maand
des Smiddags ten vier uren, Ten huize harer ouders No 101 te Otterlo in den ouderdom van drie
en een half Jaar is overleden hare ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten (!)
hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten
hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H:T Prins // [cc 22-8-2000/22-4-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
6-12-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 6-12-1834 No 45 / Heden den Zesden der
maand December één duizend acht honderd vier en dertig, des voordemiddags om Elf uren, zijn
voor ons Steven Horsting, Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Martinus Jolink van beroep herbergier oud Zes en vyftig jaren, wonende te Yzevoorde / en Christiaan Gerritsen van beroep Veldwachter oud negen en dertig jaren, wonende te Yzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand December des jaars
achttien honderd vier en dertig, des avonds ten tien uren, in het huis, Wijk [niet ingevuld] No.
105b [of 105e?] onder Yzevoorde binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één en tachtig
jaren is overleden Hendrik Bruil, daglooner, weduwnaar van wijlen Garritjen Wiemelink, te
Yzevoorde binnen deze Gemeente overleden, en zoon van wylen de Ehelieden Derk Bruil en
Zwaantjen Cesink, daglooners, de vader in de Gemeente Wisch, en de moeder onder Yzevoorde
binnen deze Gemeente overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven;
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met de Comparanten / M
Jolink / C: Gerretsen / S Horsting // [cc 15-8-2001/19-11-2001 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
19-4-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 499):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 19-4-1839
– Gedoopt: 12-5-1839
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 5-11-2008/8-5-2010 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Bruil:
10-4-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 719):
– Kind: Harmina Bruil
– Geboren: 10-4-1842
– Gedoopt: 8-5-1842
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 20-11-2008/8-5-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
27-6-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 888):
– Kind: Harmina Bruil
– Geboren: 27-6-1844
– Gedoopt: 28-7-1844
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 21-11-2008/8-5-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
21-5-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1020):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 21-5-1846
– Gedoopt: 21-6-1846
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 26-11-2008/25-4-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
12-8-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1173):
– Kind: Derkje Bruil
– Geboren: 12-8-1848
– Gedoopt: 24-9-1848
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkje Ovink
[cc 24-12-2008/6-4-2010 tB]
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– Hendricus (Henderik) Bruijl:
26-3-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1386):
– Kind: Henderik Willem Bruijl
– Geboren: 26-3-1851
– Gedoopt: 11-5-1851
– Vader: Henderik Bruijl
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 8-1-2009/7-3-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruijl:
21-11-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1656):
– Kind: Hendrika Bruijl
– Geboren: 21-11-1854
– Gedoopt: 17-12-1854
– Vader: Hendrik Bruijl
– Moeder: Derkje Ovink
[cc 20-2-2009/11-2-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
26-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1874):
– Kind: Elizabeth Bruil
– Geboren: 26-10-1857
– Gedoopt: 29-11-1857
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bruil:
16-1-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2420):
– Kind: Hendrik Bruil
– Geboren: 16-1-1864
– Gedoopt: 28-2-1864
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Bruil:
26-10-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3245):
– Kind: Hendrik Bruil
– Geboren: 26-10-1871
– Gedoopt: 26-11-1871
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritje Eeltink
[cc 1-6-2009/31-8-2009 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruijl:
5-5-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 5-5-1817 No 16. / Heden den Vijfden der
maand Meij een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Bruijl, Daghuurder oud
vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Derkje Hendriksen oud vijf en dertig
jaren, op Zaturdag den derden der maand Meij voormeld, des voordemiddags ten tien uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willem
/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend Brunsveld,
Daghuurder, oud Zes en dertig jaren, en van Christiaan Hartman Knopenmaker oud Zes en
Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Vader van dat Kind en den
Secretaris hebbende de getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / hendrik ian bruyl / E: J:
Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
4-8-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 159):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 4-8-1834
– Gedoopt: 17-8-1834
– Vader: Gerrit Jan Bruil
– Moeder: Dersken Veldhorst
[cc 3-10-2008/10-5-2010 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
27-11-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 320):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 27-11-1836
– Gedoopt: 4-12-1836
– Vader: Derk Willem Bruil
– Moeder: Aaltjen Eeltink
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
21-5-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1020):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 21-5-1846
– Gedoopt: 21-6-1846
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 26-11-2008/25-4-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Henderik Jan) Bruil:
14-3-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1145):
– Kind: Henderik Jan Bruil
– Geboren: 14-3-1848
– Gedoopt: 16-4-1848
– Vader: Hermanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 26-11-2008/8-4-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Henri Johannes) Bruijel:
2-10-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1785):
– Kind: Henri Johannes Bruijel
– Geboren: 2-10-1856
– Gedoopt: 30-11-1856
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 27-2-2009/17-1-2010 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
6-5-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2173):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 6-5-1861
– Gedoopt: 26-5-1861
– Vader: Albert Bruil
– Moeder: Willemina Eelderink
[cc 13-3-2009/3-12-2009 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
17-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2357):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 17-6-1863
– Gedoopt: 26-7-1863
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritjen Eeltink
[cc 18-4-2009/17-11-2009 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
27-10-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2490):
– Kind: Aaltje Bruil
– Geboren: 27-10-1864
– Gedoopt: 27-11-1864
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritjen Eeltink
[cc 20-4-2009/5-11-2009 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
6-10-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2685):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 6-10-1866
– Gedoopt: 4-11-1866
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritje Eeltink
[cc 25-4-2009/22-10-2009 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
20-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2999):
– Kind: Gerritje Bruil
– Geboren: 20-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritje Eeltink
[cc 21-5-2009/28-9-2009 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
26-10-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3245):
– Kind: Hendrik Bruil
– Geboren: 26-10-1871
– Gedoopt: 26-11-1871
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritje Eeltink
[cc 1-6-2009/31-8-2009 tB]
– Hendricus Johannes (2x) (Hendrik Jan/Hendrik Jan) Bruil:
3-11-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3583):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 3-11-1874
– Gedoopt: 27-12-1874
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritje Eeltink
[cc 9-6-2009/3-7-2009 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
30-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-6-1879 No. 75. / Heden den Dertigsten der maand Juny achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Jan Bruil van beroep Arbeider oud Vier en veertig
jaren, en Adolph Hendrikus Wisselink van beroep Arbeider oud Zeven en Vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den negen en twintigsten der maand Juny achttien honderd negen en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis
Wijk D No. 299 in Ziek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van veertig Jaren
en vier maanden Alida Geertruida van den Brandhof, Zonder beroep, geboren in de gemeente
Elst en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Frederik Otto Theodoor Hajenius, Steenbakker, wonende in deze gemeente, dochter van de echtelieden Arend van den
Brandhof, gewezen West Indier Ambtenaar, overleden te Terborgh, en Anna Sophia Pannekoek,
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Zonder beroep overleden te Groningen. / 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. / H J Bruil / A H Wisselink / VDLaar. // [cc 5-42001/23-7-2002 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruil:
30-5-1919: Huwelijksregister gemeente Ambt-Doetinchem, 30-5-1919 No 22. / Heden dertig
Mei negentienhonderd negentien, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ambt-Doetinchem, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te
gaan: / Jacobus Johannes Masselink oud drie en twintig jaren, fabrieksarbeider geboren en wonende te Ambt-Doetinchem meerderjarige zoon van Derk Jan Masselink, fabrieksarbeider en
Geertruida Hendrika Gerritsen, zonder beroep, wonende beiden alhier / en Gerharda Hermina
Zaalmink oud twee en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Bergh meerderjarige
dochter van Hendrik Jan Zaalmink, oud een en zestig jaren, arbeider, en Sjieuwke Roorda, oud
vier en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Bergh. / De ouders der bruid voor mij
tegenwoordig verklaarden toe te stemmen in dezen echt. De vader des bruidegoms heeft blijkens overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk der gemeente
Almelo verklaard de toestemming tot dit huwelijk te verleenen. De moeder des bruidegoms
heeft blijkens overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk dezer
gemeente verklaard de toestemming tot dit huwelijk te verleenen. / De afkondiging van dit
huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Bergh op zeventien Mei laatstleden. / Ik heb de
aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk
alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak
gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Als getuigen waren tegenwoordig: Lambertus Besselink, oud zes en veertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Ambt-Doetinchem, oom des echtgenoots en Hendrik Jan Bruil, oud drie en zeventig jaren, landbouwer
wonende te Ambt-Doetinchem, oom des echtgenoots. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de
wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes Cornelius (Hendrik Jan Cornelis) Bruil:
27-6-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 221):
– Kind: Hendrik Jan Cornelis Bruil
– Geboren: 27-6-1835
– Gedoopt: 26-7-1835
– Vader: Willem Bruil
– Moeder: Christina Masselink
[cc 9-10-2008/9-5-2010 tB]
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– Hendricus Johannes Cornelius (Hendrik Jan Cornelis) Bruil:
25-2-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2622):
– Kind: Jan Willem Bruil
– Geboren: 25-2-1866
– Gedoopt: 25-3-1866
– Vader: Hendrik Jan Cornelis Bruil
– Moeder: Johanna Antonetta Aalbers
[cc 22-4-2009/26-10-2009 tB]
– Hendricus Johannes Cornelius (Hendrik Jan Cornelis) Bruil:
2-1-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2926):
– Kind: Chris Johan Bruil
– Geboren: 2-1-1869
– Gedoopt: 31-1-1869
– Vader: Hendrik Jan Cornelis Bruil
– Moeder: Johanna Antonetta Albers
[cc 5-5-2009/4-10-2009 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Henderik Willem) Bruijl:
26-3-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1386):
– Kind: Henderik Willem Bruijl
– Geboren: 26-3-1851
– Gedoopt: 11-5-1851
– Vader: Henderik Bruijl
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 8-1-2009/7-3-2010 tB]
– Hermanus (Harmen) N.N. ~ Broil:
?-4-1712: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1712, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1712”] / [nummer:] 328. Teunnis Harmsen bouman op ’t Broil. // [cc 1982-1999
tB]
– Hermanus (Herman) Breuls:
25-12-1724: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1724, onder het
opschrift: “Kersmis:”] / [nummer:] 28: Herman Breuls, [op?] Bekfelt. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Breul:
?-4-1728: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1728, onder het opschrift:
“Anno 1728:”] / [nummer:] 111. Jenneken Hendrikzen, getrouwt met Herman Breul, met attest
van Do. Fred: â Taak, V:D:M: tot Vorden. // [cc 1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BRUIL (nr. 107 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 56

– Hermanus (Harmen) Breuijel:
9-11-1785: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 163): Toon Breuijel,
en Hendrica Focking Eheluijden / haren Soon Harmen / geboren den 9. Nov: / gedoopt den 13.
dito / Getuijge was de Vader. // [cc 15-4-2000/3-9-2002 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruijl:
9-10-1797: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 248: Den 9 October
geb. / den 15 dito gedoopt. / Harmen. / [Ouders:] Gerret Bruijl, en Henders Vinkenborg. // [cc
4-4-2003/1-11-2007 tB]
– Hermanus (Harmen) Breuil:
6-8-1799: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 355): / 6-8-1799. / Jan
Breuil, en Reintjen Ditzel / haren Zoon Harmen / geb: d: 6 Augus: / ged: d: 11 dito / get: de
Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruil:
28-5-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 28-5-1822 No 16 / Heden den achtentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren,
is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Bruil van beroep Landbouwer oud vierentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Janna Jansen oud tweeëntwintig jaren, op
Zondag den Zesentwintigsten der maand Mei, des namiddags ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jantje / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer,
oud Zestig jaren, en van Derk Heiting van beroep Landbouwer oud vierendertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 19821999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruil:
17-5-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 17-5-1824 No 21 / Heden den Zeventienden
der maand Mei een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Willem Gudden van beroep arbeider oud tweeenveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Berendiena Sonders oud vieren dertig jaren,
op Zondag den Zestienden der maand Mei, des morgens ten Vyf uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Catharina. / waarvan wij deze
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acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Harmen Bruil van beroep arbeider, oud
Zesentwintig jaren, en van Theodorus Smit van beroep dagloner oud vier en dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede
gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den eerste getuige, hebbende den Comparant en tweede getuige verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruil:
23-8-1824: Geboortenregister gemeente Angerlo, 23-8-1824 No 33 / Heden den drie en
Twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags
om Elf uren, is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Bruil van beroep arbeider oud
Zeven en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Janna Jansen oud vyf en twintig
jaren, op Zondag den twee en twintigsten der maand Augustus, des avonds ten Zes uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendriena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Massep van
beroep Landbouwer, oud achtenvyftig jaren, en van Jan van Amerongen van beroep arbeider
oud Een en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant
als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en
getuigen.
– Hermanus (Harmen) Bruil:
12-5-1828: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 12-5-1828 No 5. / Heden den twaalfden der
maand Mei één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Jansen oud vyftig jaren, van beroep
Timmerman – en Harmen Bruil oud Een en dertig jaren, van beroep Timmerman beide in deze
Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand Mei des
jaars achttien honderd acht en twintig, des voormiddags ten tien uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negentien Jaren is overleden Jantje Barink,
geboren te Rheden, en woonachtig in deze Gemeente van beroep dienstmaagd, Dochter van
Gerrit Barink / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend benevens de Comparanten / J. Jansen / H: Bruil / J Jansen
// [cc 3-5-2002/14-9-2003 tB]
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– Hermanus (Harmen) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1797 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 621), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 75
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 1]
– Naam: Harmen Bruil
– Geboortejaar: 1797
– Beroep: arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bruil:
14-3-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1145):
– Kind: Henderik Jan Bruil
– Geboren: 14-3-1848
– Gedoopt: 16-4-1848
– Vader: Hermanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 26-11-2008/8-4-2010 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bruijl:
5-7-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1412):
– Kind: Grada Willemina Bruijl
– Geboren: 5-7-1851
– Gedoopt: 10-8-1851
– Vader: Harmanus Bruijl
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 8-1-2009/5-3-2010 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bruil:
24-4-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1749):
– Kind: Derkje Bruil
– Geboren: 24-4-1856
– Gedoopt: 8-6-1856
– Vader: Hermanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 27-2-2009/26-1-2010 tB]
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– Hermanus (Herman) Bruijel:
4-2-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1971):
– Kind: Herman Bruijel
– Geboren: 4-2-1859
– Gedoopt: 27-2-1859
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmiena Polman
[cc 4-3-2009/29-12-2009 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bruil:
15-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2154):
– Kind: Marinus Bruil
– Geboren: 15-2-1861
– Gedoopt: 24-3-1861
– Vader: Harmanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bruil:
3-9-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2480):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 3-9-1864 / [twee>] eerste (?) ling
– Gedoopt: 30-10-1864
– Vader: [Hermanus>] Harmanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 20-4-2009/8-11-2009 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bruil:
3-9-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2481):
– Kind: Harmina Cornelia Bruil
– Geboren: 3-9-1864
– Gedoopt: 30-10-1864
– Vader: Harmanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 20-4-2009/8-11-2009 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Bruil:
19-11-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3148):
– Kind: Hermanus Bruil
– Geboren: 19-11-1870 / «Dit kind is geb in de gemeente Varsseveld»
– Gedoopt: 18-12-1870
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Willemina Johanna Lammers
[cc 28-5-2009/11-9-2009 tB]
– Hermanus (Herman) Bruil:
20-1-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3195):
– Kind: Herman Bruil
– Geboren: 20-1-1871
– Gedoopt: 25-6-1871 [de doopmaand is abusievelijk aangeduid als «Anij»]
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 31-5-2009/3-9-2009 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruil:
1-2-1873: Geboortenregister gemeente Angerlo, 1-2-1873 No. 6. / Heden den eersten February
des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, is voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo verschenen
Peter Schuijling, van beroep arbeider, oud achtendertig jaren, wonende in deze gemeente, welke
ons heeft verklaard, dat op den eenendertigsten Januarij dezes jaars ten acht ure des voormiddags Zijne Echtgenoote Theodora Brussen, zonder beroep, in zyn huis Lett. D No. 8 in deze Gemeente, is bevallen van eenen zoon aan welke zal worden gegeven de voornaam van Hendrik. /
Van welke aangifte, geschied in tegenwoordigheid van Harmen Bruil oud Zesenzeventig jaren,
van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en van Lambert Buunk oud dertig jaren, van
beroep boerenknecht, wonende in deze gemeente, wij deze Acte hebben opgemaakt welke in
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door
ons benevens door den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruil:
7-3-1873: Geboortenregister gemeente Angerlo, 7-3-1873 No. 13 / Heden den zevenden Maart
des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, is voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo verschenen
Fredrik Ernst Carel van der Hardt Aberson, van beroep landbouwer, oud Zeven en veertig jaren,
wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den vijfden Maart dezes jaars ten
half acht ure des namiddags Zyne Echtgenoote Margaretha Maria Versteegh, zonder beroep in
zyn huis Lett. D No. 11 in deze Gemeente, is bevallen van eenen zoon aan welke zullen worden
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BRUIL (nr. 107 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 61

gegeven de voornamen van William Marius Eliza. / Van welke aangifte, geschied in tegenwoordigheid van Harmen Bruil, oud Zes en zeventig jaren, van beroep timmerman, wonende in
deze gemeente en van Jan Willem Harbers, oud achtentwintig jaren, van beroep kantoorbediende wonende in deze gemeente, wij deze Acte hebben opgemaakt welke in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens
door den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruil:
15-5-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 15-5-1873 No 22. / Heden den vijftienden
Mei des jaars een duizend acht honderd drie-en-zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie
Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen Hendrikus Beekman, oud Zeven en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze
gemeente en Harmen Bruil oud Zes en zeventig jaren, van beroep timmerman, wonende in
deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den veertienden Mei dezes jaars des voormiddags ten acht ure, in deze Gemeente is overleden Bernardus Gudden, oud vijfenvijftig jaren,
van beroep landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, Zoon van Willem Gudden en
van Berendina Sonders, beide overleden en Echtgenoot van Fenneken Dorsthorst, – / van welke
verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers
ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten
/ H Beekman / H: Bruil / C M Brantsen // [cc 16-2-2001/11-7-2001 tB]
– Hermanus (Harmen) Bruil:
27-12-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 27-12-1873 No 40 (de laatste, geheel met de
hand geschreven, akte van deze jaargang) / Heden den zeven en twintigsten December des jaars
een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen Harmen
Bruil, oud zes en zeventig jaren, van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en Hendrikus Beekman, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze gemeente, /
welke ons hebben verklaard dat op den Zeven en twintigsten December dezes jaars des voormiddags ten vier ure, in deze Gemeente is overleden William Marius Eliza van der Hardt Aberson, oud negen maanden, zonder beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, Zoon van Fredrik Ernst Carel van der Hardt Aberson, landbouwer en van Margaretha Maria Versteegh, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente, – / van welke verklaring wij deze Acte hebben
opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend
geworden door ons benevens door de Comparanten. – / H: Bruil / H Beekman / C M Brantsen //
Dit Register, inhoudende veertig acten van Overlijden, gesloten door ons Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand van Angerlo den een en dertigsten December achttien honderd drie en
zeventig. / C M Brantsen // [cc 16-2-2001/23-7-2001 tB]
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– Hermina (Harmken) Broils:
?-4-1708: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1708, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1708.”] / [nummer:] 246. Harmken Broils, huysvrou van den Boer op ’t Broil. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Bruijel:
23-3-1791: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 13): / 23-3-1791. /
Engelbart Rietman, en Harmina Bruijel / hare dogter Garritjen / geboren den 23. Maart /
gedoopt den 25. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Bruijel:
23-9-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 77): / 23-9-1792. /
Engelbart Rietman, en Harmina Bruijel / haren Soon Evert / geboren, en gedoopt den 23. Sept.
/ Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Bruijel:
22-2-1795: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 174): / 22-2-1795. /
Engelbart Rietman, en Harmina Bruijel / haren Soon Berent / geboren en gedoopt den 22.
Febr. / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Bruijel:
27-3-1797: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 263): / 27-3-1797. /
Engelbart Rietman, en Harmina Bruijel / haren Soon Toon / geboren den 27. Maart / gedoopt
den 31. dito / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Breuijel:
15-12-1798: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 331): / 15-12-1798. /
Engelbart Rietman, en Harmina Breuijel / hare D Willemken / geb. d. 15. Dec. / ged. d. 16 dito
/ get de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Bruil:
10-4-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 719):
– Kind: Harmina Bruil
– Geboren: 10-4-1842
– Gedoopt: 8-5-1842
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 20-11-2008/8-5-2010 tB]
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– Hermina (Harmina) Bruil:
27-6-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 888):
– Kind: Harmina Bruil
– Geboren: 27-6-1844
– Gedoopt: 28-7-1844
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 21-11-2008/8-5-2010 tB]
– Hermina (Harmina) Bruil:
22-8-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3445):
– Kind: Teunis Roenhorst
– Geboren: 22-8-1873
– Gedoopt: 28-9-1873
– Vader: Alof Jan Roenhorst
– Moeder: Harmina Bruil
[cc 7-6-2009/23-7-2009 tB]
– Hermina (Harmina) Bruil:
13-2-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3623):
– Kind: Derkje Roenhorst
– Geboren: 13-2-1875
– Gedoopt: 29-3-1875
– Vader: Alof Jan Roenhorst
– Moeder: Harmina Bruil
[cc 9-6-2009/27-6-2009 tB]
– Hermina Cornelia (Harmina Cornelia) Bruil:
3-9-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2481):
– Kind: Harmina Cornelia Bruil
– Geboren: 3-9-1864
– Gedoopt: 30-10-1864
– Vader: Harmanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 20-4-2009/8-11-2009 tB]
– Hermsen [Hermsen] ~ Breuijl:
?-4-1689: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1689, onder het opschrift:
“Op Paaschen (1689):”] / Hendrick Pouels met Jacomina Hermsen op het Breuijel. // [cc 19821999 tB]
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– Hermsen (Harmsen) ~ Broil:
?-4-1712: RBS912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): Pasen 1712 / Teunnis Harmsen,
bouwman op ’t Broil // [cc 1982-1999 tB]
– den Holland [Holland] ~ Bruijl:
5-6-1772: RBS 1412 (overlijdensregister N.H. kerk Ruurlo, 1772-1806; AHA-volgnr. 26): 1772
/ Den 5 Junij is Willem Kerkwijk in den Holland op den Bruijl een kind afgestorven en op den
9 dito [= 9-6-1772] begraven. // [cc 1982-1999 tB]
– I...:
– Jacobus (Jacob) Bruijel:
7-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2149):
– Kind: Jacob Bruijel
– Geboren: 7-2-1861
– Gedoopt: 24-3-1861
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
– Jacobus (Jakob) Bruil:
2-9-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3461):
– Kind: Jakob Bruil
– Geboren: 2-9-1873
– Gedoopt: 30-11-1873
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Alberdina Wiltink
[cc 7-6-2009/19-7-2009 tB]
– Jantje: zie sub Johanna
– Jetta, Jette: zie sub Hendrica
– Johanna (Enneken) Breuijel:
12-4-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 63): Toon Breuijel,
en Hendrica Focking Eheluijden / hare Twelingen Enneken en Willemken / geboren den 12.
April / gedoopt den 13. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 6-8-1999/9-9-2002 tB]
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– Johanna (Enneken) Breuijel:
24-4-1792: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 66): / 24-4-1792. /
Toon Breuijel, en Hendrica Focking / hare dogter Enneken / geboren den 24. april / gedoopt
den 29. dito. / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jantje) Bruil:
28-5-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 28-5-1822 No 16 / Heden den achtentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren,
is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Bruil van beroep Landbouwer oud vierentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Janna Jansen oud tweeëntwintig jaren, op
Zondag den Zesentwintigsten der maand Mei, des namiddags ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jantje / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Massep van beroep Landbouwer,
oud Zestig jaren, en van Derk Heiting van beroep Landbouwer oud vierendertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jantje) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1822 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 623), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 75
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 3]
– Naam: Jantje Bruil
– Geboortejaar: 1822
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Johanna (Janna) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1806 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 909), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 98
– Aantal gezinsleden: 15 [dit is nr. 8]
– Naam: Janna Bruil
– Geboortejaar: 1806
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): Vertrokk[en] // [cc 20-2-2004/12-4-2004 tB]
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– Johanna (Johanna) Bruil:
31-12-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1807):
– Kind: Johanna Bruil
– Geboren: 31-12-1856
– Gedoopt: 1-2-1857 te Zelhem
– Vader: Albert Bruil
– Moeder: Willemina Eelderink
[cc 27-2-2009/15-1-2010 tB]
– Johanna (Jantje) Bruil:
16-4-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2084):
– Kind: Johanna Harmina Huijsink
– Geboren: 16-4-1860
– Gedoopt: 20-5-1860
– Vader: Hendrik Jan Huijsink
– Moeder: Jantje Bruil
[cc 13-3-2009/13-12-2009 tB]
– Johanna (Jantjen) Bruil:
3-8-1862: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1218): [1862.] / 3 Aug geb en 7 Sept.
gedoopt / Hendrina Geertruida / dochter van Hendrik Jan Huysink en Jantje Bruil. // [cc 25-82009/10-5-2010 tB]
– Johanna (Jantje) Bruil:
16-1-1866: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1281): 1866 / 16 Jan geboren en 11
Maart gedoopt / de dochter van Hendrik Jan Huijsink en Jantje Bruil / genaamd Berendina //
[cc 30-8-2009/10-5-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Bruil:
8-4-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2624):
– Kind: Frederik Saalmink
– Geboren: [niet ingevuld]
– Gedoopt: 8-4-1866 / «Dit [kint>] kind is gedoopt in de gemeente Halle»
– Vader: Hendrik Jan Saalmink
– Moeder: Johanna Bruil
[cc 22-4-2009/26-10-2009 tB]
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– Johanna (Johanna) Bruil:
28-3-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2846):
– Kind: Bernard Saalmink
– Geboren: 28-3-1868
– Gedoopt: 3-5-1868 / «Dit kind is gedoopt in de Gemeente Zelhem»
– Vader: Hendrik Jan Saalmink
– Moeder: Johanna Bruil
[cc 30-4-2009/9-10-2009 tB]
– Johanna (Jan) Bruijel:
2-10-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3242):
– Kind: Gerritje Bruijel
– Geboren: 2-10-1871
– Gedoopt: 26-11-1871
– Vader: Jan Bruijel
– Moeder: Lammerdina Haank
[cc 1-6-2009/31-8-2009 tB]
– Johanna Catharina (Johanna Catriena) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 153), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Bingerden 28 [tweede vervolg]
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 6]
– Naam: Johanna Catriena Bruil
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/26-3-2004 tB]
– Johanna Hermina (Johanna Hermiena) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 630), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 75
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 10]
– Naam: Johanna Hermiena:
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
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– Johanna Theodora (Anna Theodora) Bruil:
12-5-1872: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1872. / 12 Mei / Gerrit Willem Rentink en Anna
Theodora Bruil. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) ten Broil:
16-5-1648: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 23, sub “Año 1648.”):
Warner Elfferinck Wewunaer van Elsken Elffverinck / ende Lutgert Janssen j d. Jan ten Broils
dochter van Ruerlo. / cop. 16. Meij. 1668. (!) // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruijel:
1-4-1762: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 95v, linkerkolom): 1762. / [na:
“Tot Ledematen aangenomen 1 April”] / Jan Bruijel // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
7-3-1794: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 212: den 7 Maart
gebooren, / den 9 dito gedoopt. / Jan. / [Ouders:] Gerret Bruil, & Henders Vinkenborg. // [cc 73-2003/5-11-2007 tB]
– Johannes (Jan) Breuijel:
22-6-1796: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 217): / 22-6-1796. /
Jan Breuijel, en Reintjen Ditzel / haren Soon Evert / geboren den 22. Junij / gedoopt den 3.
Julij / Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Breuijel:
5-2-1798: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 296): / 5-2-1798. / Jan
Breuijel, en Reintjen Ditzel / haren Soon Hendricus / geboren den 5. Febr. / gedoopt den 7. dito
/ Getuijge de Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Breuil:
6-8-1799: RBS 911.2 (doopboek N.H. kerk Hengelo Gld., AHA-volgnr. 355): / 6-8-1799. / Jan
Breuil, en Reintjen Ditzel / haren Zoon Harmen / geb: d: 6 Augus: / ged: d: 11 dito / get: de
Vader. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruiel:
30-7-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 30-7-1816 No 29 / Heden den Dertigsten
der maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Derk ter Maat oud een en Veertig
jaren, Dagloonder – en Willem Maatkamp oud Veertig jaren Daglooder (!) beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand Julij des
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jaars 1816 des morgens [#middags] ten Vier uren, in het huis No. 372 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Vier en Zeventig jaren is overleden Jan Bruiel gebooren in deeze gemeente
Dagloonder Weduwenaar van Janna Zweerink Zoon van Wijlen Derk Bruiel en Zwenne Kleijn
Rensink / 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 daar de Comparanten verklaaren niet te Kunnen Schrijven
/ A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruijl:
5-10-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 5-10-1816 [nummer] 86 / Heden den Vijfden der maand October een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om Zeven uren, is
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Evert Bruijl Dagloonder oud drie
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Enneken Kip oud Een en veertig jaren, op
Donderdag den derden der maand October, des avonds ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Boesveld Dagloonder, oud Zes en
Veertig jaren, en van Derk Jan ter Maat Dagloonder oud twee en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend met den Eerstgenoemde Getuijge daar den Comparant En tweede
Genoemde Getuijge verklaaren Niet te kunnen Schrijven. / G Y bosveld / A. Hesselink // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
7-2-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 7-2-1817 No 6 / Heden den Zevenden der
maand Februarij eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om twaalf uren, zijn voor
ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Gerret Jan Hofs Bouwman oud vyf en
vyftig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Jan Bruil dagloner oud veertig jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Zesden der maand Februarij des jaars 1817, des morgens ten negen uren, in het huis No.
164 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijfenzestig jaren is overleden Wessel Greven
Eheman van [niet ingevuld] wonende op den Honingkamp in gem~: Buurschap [:ter hoogte van
deze zinsnede met potlood in de marge: “diaconie Geref”] / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. / Verklarende de laatste getuige niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bruil:
3-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 3-6-1817 No 33 / Heden den Derden der
maand Juny eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om Zes uren, zijn voor
ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Willem Jansen, dagloner oud achten
veertig jaren, uit de Buurschap Yzervoorde / en Jan Bruyl dagloner oud Zesenveertig jaren uit
de Buurschap Yzenvoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden der maand Juny des jaars 1817, des nademiddags ten drie uren, in
het huis No. 96. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vierentachtig jaren is overleden
Steven Freriksen, dagloner, gealimenteerd door de Gereformeerde Diaconie van Doetinchem /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door
ons is onderteekend, verklarende de laatste getuige niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruijl:
12-11-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 12-11-1818 No 33 / Heden den
Twaalfden der maand November een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om
half elf uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Rikkers dagloner
oud twee en dertig jaren, en Willem Keijzer dagloner oud vijf en twintig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tienden der maand november 1818 des morgens ten half twaalf uren, in het huis No. 112 binnen
dit Ambt, in den ouderdom van negen jaren is overleden Wesseltjen Bruijl dochter van Jan
Bruijl landbouwer [en] van Garretjen Tieken wonende in voornoemde buurtschap / 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
benevens de Secretaris en comparanten onderteekend is / Evert Rikkers / Willem Keijzer / S
Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruijel:
29-1-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-1-1823 No 6 / Heden den Negen en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om half
een uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Bruijel dagloner oud
vier en twintig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Aleida Remmelink oud dertig jaren, op
maandag den zeven en twintigsten der maand Januarij 1823, des voordemiddags ten negen uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan
/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Veenink landbouwer
oud vijf en veertig jaren, en van Alof Wentink landbouwer oud drie en veertig jaren, beide
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woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen
te zijn, hebben onderteekend, benevens de getuigen hebbende comparant verklaard, uit hoofde
van een ongemak aan de hand niet te kunnen Schrijven / Jan Veenink / A Wentienk / S Horsting
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruijel:
1-5-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 1-5-1823 No 25. / Heden den Eersten der
maand Mei een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om vier uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Bussink dagloner oud vijftig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon
welke zijne huisvrouw Aaltjen Bruijel oud vier en dertig jaren, op woensdag den dertigsten der
maand April 1823, des voordemiddags ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrikus / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Bruijel dagloner oud vijftig jaren, en van Hendrik Jan
Saalmink dagloner oud dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den
comparant; hebbende getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven / G J Bussijnk / S Horsting //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruijel:
13-9-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 13-9-1823 No 47 / Heden den Dertienden der
maand September een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om drie uren, is
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Albert Bulten klompenmaker oud negen en
twintig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Everdina Remmelink oud negen en twintig jaren,
op vrijdag den twaalfden der maand September 1823, des voordemiddags ten Zeven uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willem
/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Bruijel Landbouwer
oud twee en vijftig jaren, en van Jan Remmelink landbouwer neef van comparants huisvrouw
oud dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven
en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en getuigen / A
Bulten / Jan bruyel / Jan Remmelink / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bruil:
9-8-1826: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 9-8-1826 No 23. / Heden den negenden der
maand Augustus één duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Jan Bruil oud dertig jaren, van beroep Landbouwer
– en Theodorus Smidt oud Zevenendertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente
woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtsten der maand Augustus des jaars
achttien honderd zes en twintig, des avonds ten tien uren, in het huis No. 77 binnen deze
Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] des eersten Comparants Huisvrouw Anna
Catrina Mugge oud drie endertig Jaren is bevallen van een aan ons levenloos vertoond kind van
het Mannelyk geslacht. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens den eersten Comparant hebbende den
tweeden Comparant Verklaard niet te Kunnen Schryven. / J Bruil / J Jansen // [cc 22-3-2002/38-2002 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
2-8-1833: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 2-8-1833 No 44 / Heden den tweeden der
maand Augustus één duizend acht honderd drie en dertig, des voordemiddags om tien ure, is
voor ons Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Albert Bulten van beroep eigen werk
doende oud Veertig jaren, woonachtig te Yzevoorde onder deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Everdiena
Remmelink oud Negen en dertig jaren, op donderdag den Eersten der maand Augustus dezes
jaars, des avonds ten tien ure, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Grada, Johanna, (!) / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Jan Bruil van beroep landbouwer oud een en Zestig jaren, en van
Berend Brunsveld. van beroep dagloner oud Acht en Veertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij
na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, door ons zijn
geteekend met den Comparand en eerste getuige hebbende de tweede getuige Berend Brunsveld
verklaard niet te Kunnen Schryven. / A Bulten / J: Bruiel / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
20-8-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 225):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 20-8-1835
– Gedoopt: 27-9-1835
– Vader: Jan Bruil
– Moeder: Hendrika Bulten // [cc 9-10-2008/9-5-2010 tB]
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– Johannes (Jan) Bruil:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 629), Bevolkingsregister
gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 75
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 9]
– Naam: Jan Bruil
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1794 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 672), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 3]
– Naam: Jan Bruil
– Geboortejaar: 1794
– Beroep: arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
1-1-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 400):
– Kind: Berend Bruil
– Geboren: 1-1-1838
– Gedoopt: 11-2-1838
– Vader: Jan Bruil
– Moeder: Hendrika Bulten
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
17-1-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 17-1-1853 No 5. / Heden den Zeventienden
January één duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Fredrik Bulten, van beroep klompenmaker, oud drie en dertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, te Langerak, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter, welke zyne echtgenoote Johanna Alberdina Rensen, op Zondag, den Zestienden der
maand January dezes jaars, des morgens ten vyf uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt,
en aan welke hy verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Geertruida JoDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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hanna Elisabeth. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan
Bruil, arbeider, oud drie en veertig jaren, en van Berend Hilferink, arbeider, oud negen en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend met den Comparant en eersten getuige; hebbende de tweede getuige
verklaard geen schryven te hebben geleerd. / F Bulten / J Bruil / GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruiel:
4-1-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2714):
– Kind: Willem Adolf Bruiel
– Geboren: 4-1-1867
– Gedoopt: 24-2-1867
– Vader: Jan Bruiel
– Moeder: Lammerdina Haank
[cc 26-4-2009/18-10-2009 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
31-1-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2943):
– Kind: Jan Bruil
– Geboren: 31-1-1869
– Gedoopt: 25-4-1869
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Alberdina Wiltink
[cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Johannes (Jan) Bruil:
4-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3003):
– Kind: Berendina Fredrika Bruil
– Geboren: 4-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869 / «Dit kind is gedoopt op de Mijnterd»
– Vader: Jan Bruil
– Moeder: Lammerdina Haank
[cc 21-5-2009/28-9-2009 tB]
– Johannes (Johan) Bruil:
2-5-1913: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 2 Mei / 1913 / Johan Bruil en Geziena Berendina
Harmelink // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bruil:
17/19-9-1997 (rouwadvertentie): Verdrietig om hun heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zij ons hebben geschonken en met een bevrijdend gevoel dat hun lijden nu
voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en vader,
oma en opa Trijntje Sophia Bruil-Burghgraef en Jan Bruil in de leeftijd van 77 en 79 jaar. /
Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging die zij hebben gehad in Verpleeghuis “Den
Ooiman”. / Mia en Huub [en] Mireille / Marjan en Sjouke [en] Mariska, Bonne / Doetinchem,
17 en 19 september 1997 / “Den Ooiman” / Correspondentie-adres: Loenhorsterweg 7c / 6999
DT Hummelo / De crematieplechtigheid van hen beiden heeft heden in besloten kring plaatsgevonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hermanus (Johannes Hermanus) Bruil:
24-4-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 24-4-1830 No 28 / Heden den Vier en twintigsten der maand April één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf
uren, is voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen Derk Bruil van beroep daghuurder oud twee en
Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van
geboorte van eenen Zoon welke Zyne huisvrouw Hendrica Maria de Visser oud Veertig jaren,
op Vrydag den drie en twintigsten der maand April dezes jaars; des morgens ten Zes uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johannes Hermanus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den
schoenmaker Albertus Roelofs, oud vyf en dertig jaren, en van den timmerman Albertus
Lensink oud twee en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend met de Comparant en
de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bruijl:
11-11-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 11-11-1819 No 37 / Heden den
Elfden der maand november een duizend acht honderd en negentien, des nade middags om half
vier uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Willem Wentink Landbouwer
oud twee en twintig jaren, en Jan Willem Bruijl dagloner oud twee en twintig jaren, beide in
de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den tienden der maand november 1819 des avonds ten twaalf uren, in het huis No. 122 binnen
dit Ambt, in den ouderdom van eene maand [#jaren] is overleden een Kind van Jan Wolsink en
Enneken Bussink met name Anneken geboren den tienden october achttienhonderd negentien /
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
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benevens den secretaris en comparanten is onderteekend. / W Wentink / J: W: Bruyel / S
Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 20-9-2002/24-5-2006 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bruijel:
29-1-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-1-1823 No 6 / Heden den Negen en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om half
een uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Bruijel dagloner oud
vier en twintig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Aleida Remmelink oud dertig jaren, op
maandag den zeven en twintigsten der maand Januarij 1823, des voordemiddags ten negen uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Veenink landbouwer
oud vijf en veertig jaren, en van Alof Wentink landbouwer oud drie en veertig jaren, beide
woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen
te zijn, hebben onderteekend, benevens de getuigen hebbende comparant verklaard, uit hoofde
van een ongemak aan de hand niet te kunnen Schrijven / Jan Veenink / A Wentienk / S Horsting
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bruil:
8-12-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 620):
– Kind: Hendrika Bruil
– Geboren: 8-12-1840
– Gedoopt: 3-1-1841
– Vader: Jan Willem Bruil
– Moeder: Aleida Remmelink
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bruijel:
1857: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 428: / 1857 / [Ingekomen] / Gerrit Jan Hofs met att van Doetinchem // Willemina
Kamperman met att v. Zelhem // Nicolaus van den Brandhof [en] Aaltje Theodora van den
Brandhof [en] Johanna van den Brandhof [en] Aleida Geertruida van den Brandhof met att van
Wijk bij Duurstede // Willem Johannes Heezen en Jan Heezen met att van Varsseveld // Berendina Kleinholten met att van Hummelo // Steven Peter Hendrik Jan Polman en Geertruida Vels
met att van Drempt // Margaretha Maria Leerink met att van Varsseveld // Frederik Rosier met
att van Varsseveld // [kruisje] Engelbert Bruil met att van Doetinchem // Hendrik Jan Schilderink met att. v. Gendringen // [kruisje] Jan Willem Bruijel met att van Doetinchem // [cc 19821999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bruil:
6-10-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2291):
– Kind: Jan Willem Bruil
– Geboren: 6-10-1862
– Gedoopt: 26-10-1862
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 3-4-2009/23-11-2009 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bruil:
25-2-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2622):
– Kind: Jan Willem Bruil
– Geboren: 25-2-1866
– Gedoopt: 25-3-1866
– Vader: Hendrik Jan Cornelis Bruil
– Moeder: Johanna Antonetta Aalbers
[cc 22-4-2009/26-10-2009 tB]
– Kerkwijk [Kerkwyk] ~ Holland [Holland] ~ Bruijl:
5-6-1772: RBS 1412 (overlijdensregister N.H. kerk Ruurlo, 1772-1806; AHA-volgnr. 26): 1772
/ Den 5 Junij is Willem Kerkwijk in den Holland op den Bruijl een kind afgestorven en op den
9 dito [= 9-6-1772] begraven. // [cc 1982-1999 tB]
– Lambertus (Lambert) Bruijl:
3-9-1654: Classicaal Archief Zutphen, inv. 104b. Stukken betreffende de collatiestrijd tussen de
graaf van den Bergh en de classis inzake de Gendringse predikanten (1654-1666), met memorie
1630 e.v. Hierin onder meer: 3-9-1654: Acta gegeuen tot Gendringen over het beroep eenes Predicants den 3. Septemb. 1654. / Nomina die in Consistorio hebben die stemmen gegeeven. / Jan
van ten Zande Old. / Derrick toe Boeckhorst Old. / Willem toe Boeckhorst Olderlinck. / Frans
Gieskens out olderl. / Aleff Garrits out olderl. / Jan Campman out olderl. / Wessel Spaens out
olderl. / Philips van Raesvelt out olderl. / Bartelt Bosboom diacon / Warner Imminck diacon /
Willem toe Boeckhorst out diacon / Derrick Spaen out diacon / Henrick Weeninck out diacon /
Salomon Loöken out diacon / Lambert Bruijl out diacon / Henrick Weeninck affirmat, door
Frans toe Boeckhorst versocht te sijn noi~e~ des Amptmans, dat hij die stemme wilde geeven
aen Beckinck. // [cc 1982-1999 tB]
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– Lambertus (Lammert) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1791 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 907), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 98
– Aantal gezinsleden: 15 [dit is nr. 6]
– Naam: Lammert Bruil
– Geboortejaar: 1791
– Beroep: Knecht
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood (slecht leesbaar):] Hummelo [:daarover met
inkt:] Vertr[okken]
[cc 20-2-2004/12-4-2004 tB]
– Ludgarda (Lutgert) Janssen ten Broil:
16-5-1648 (?): RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 23, sub “Año 1648.”):
Warner Elfferinck Wewunaer van Elsken Elffverinck / ende Lutgert Janssen j d. Jan ten Broils
dochter van Ruerlo. / cop. 16. Meij. 1668. (!) // [cc 1982-1999 tB]
– Ludgarda (Lutgert) ten Broyl:
14-4-1658: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 155, sub “Anno 1658.”):
Warner Elfferinck Wedeman van Zall. Lutgert ten Broyl van Hengelo / ende Geertien
Heijdemans, Henrick Heijdemans nagelatene dochter van Varssevelt. / [getrouwd:] 14 April
[1658] // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha Elisabeth (Margrita Elizabeth) Bruil:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1945): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Kuiper Straat
– Huisnummer: C 420
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 3]
– Naam: Margrita Elizabeth Bruil
– Leeftijd: 8 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 17-10-2003/1-1-2004 tB]
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– Maria (Maria) Bruijl:
13-2-1783: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 93: Den 13 Feb. gebooren, / Den 16 dito gedoopt. / Maria / Ouders Gerret Bruijl & Margarieta Gosselings. // [cc
7-3-2003/16-11-2007 tB]
– Maria (Maria) Bruil:
2-3-1812: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 388: 1812 / Den 2
Maart Geboren / Den 8 dito Gedoopt / Gerretjen / ouders Berend Slotboom en Maria BruiL. //
[cc 4-4-2003/10-10-2007 tB]
– Maria (Maria) Bruijl:
17-6-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 17-6-1816 No 23 / Heden den Zeventienden der maand Junij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Evert Weijkamp oud Zeven en
Vijftig jaren, Tapper – en Hendrik Rensink oud Vijf en Vijftig jaren, Dagloonder beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand Junij
des jaars 1816 des voordemiddags ten Elf uren, in het huis No. 302 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van – jaren is overleden Twee kinderen Welke aan mij als Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat levenloos Zijn vertoond van Barend Slotboom oud Zes en dertig Jaren
Timmerman en zijn Ehevrouw Maria Bruijl oud vier en dertig Jaren / 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 /
E weikamp / H Rensink / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Bruil:
24-6-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch d.d. 24-6-1818 No 31 / Heden den Vier en
twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd en achttien, des voormiddags om tien
uren, zijn voor ons Jan Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat in het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Rensink oud Zeven
en Vyftig jaren, Landbouwer / en Hendrik Janssen oud twee en twintig jaren, Dagloner / beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Drie en twintigsten
der maand Junij des jaars achttien honderd en achttien, des voormiddags ten Elf uren, in het
huis No. 303 B binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... jaren is overleden] is Verlost
Maria Bruil, Huisvrouw van Berend Slotboom Timmerman wonende onder Varsseveld, welk
kind aan ons Ambtenaar van den Burgerlyken Staat 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
onderteekend met de Getuigen onder goedkeuring van de doorhaling in deze Acte. // [cc 19821999 tB]
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– Maria Berendina (Maria Berendina) Bruil:
15-9-1916: Huwelijksregister gemeente Ambt-Doetinchem, 15-9-1916 No 24 / Heden vijftien
September negentienhonderd zestien, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der
gemeente Ambt-Doetinchem, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan
te gaan: / Willem Elbert Maatkamp oud twee en twintig jaren, landbouwer geboren en wonende
te Wisch, meerderjarige zoon van Gerrit Jan Maatkamp, overleden en Dina Willemina Navis,
oud negen en veertig jaren, zonder beroep, wonende te Wisch / en Maria Berendina Bruil oud
zeventien jaren, zonder beroep geboren en wonende te Ambt-Doetinchem, minderjarige dochter
van Albert Derk Bruil, oud twee en zestig jaren, landbouwer en Grada Antonia Jansen, oud zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Ambt-Doetinchem. / De moeder des bruidegoms en
de ouders der bruid, allen voor mij tegenwoordig, verklaarden toe te stemmen in dezen echt /
De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Wisch op twee September laatstleden. / Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot
echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb
ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. /
Als getuigen waren tegenwoordig: Engelbert te Pas, oud acht en twintig jaren, fabrieksarbeider,
wonende te Gendringen, zwager des echtgenoots, en Johannes Bernardus Jansen, oud zeven en
twintig jaren, klompenmaker, wonende te Ambt-Doetinchem, zwager der echtgenoote. / De
moeder der echtgenoote verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen naamteekenen. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Marinus (Marinus) Bruil:
15-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2154):
– Kind: Marinus Bruil
– Geboren: 15-2-1861
– Gedoopt: 24-3-1861
– Vader: Harmanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
– Martinus (Martinus) Bruijel:
29-11-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 919):
– Kind: Gerhard Jan [Bruil>] Bruijel
– Geboren: 29-11-1844
– Gedoopt: 29-12-1844
– Vader: Martinus [Bruil>] Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 21-11-2008/7-5-2010 tB]
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– Martinus (Martinus) Bruijel:
26-10-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1049):
– Kind: Wilhelmus [Bruil>] Bruijel
– Geboren: 26-10-1846
– Gedoopt: 6-12-1846
– Vader: Martinus [Bruil>] Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 26-11-2008/21-4-2010 tB]
– Martinus (Martinus) Bruijel:
15-1-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1282):
– Kind: Gerhardus Marinus Bruijel
– Geboren: 15-1-1850
– Gedoopt: 24-2-1850
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Hermina Polman
[cc 8-1-2009/21-3-2010 tB]
– Martinus (Martinus) Bruijel:
28-1-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1528):
– Kind: Grada Wilhelmina Bruijel
– Geboren: 28-1-1853
– Gedoopt: 13-3-1853
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 6-2-2009/22-2-2010 tB]
– Martinus (Martinus) Bruijel:
2-10-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1785):
– Kind: Henri Johannes Bruijel
– Geboren: 2-10-1856
– Gedoopt: 30-11-1856
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 27-2-2009/17-1-2010 tB]
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– Martinus (Martinus) Bruijel:
4-2-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1971):
– Kind: Herman Bruijel
– Geboren: 4-2-1859
– Gedoopt: 27-2-1859
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmiena Polman
[cc 4-3-2009/29-12-2009 tB]
– Martinus (Martinus) Bruijel:
7-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2149):
– Kind: Jacob Bruijel
– Geboren: 7-2-1861
– Gedoopt: 24-3-1861
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 13-3-2009/6-12-2009 tB]
– Martinus (Martinus) Bruijel:
27-1-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2533):
– Kind: Bernard Bruijel
– Geboren: 27-1-1865
– Gedoopt: 28-5-1865
– Vader: Martinus Bruijel
– Moeder: [Gerdina>] Gardina Harmina Polman
[cc 22-4-2009/2-11-2009 tB]
– Martinus (Martinus) Bruil:
4-3-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3174):
– Kind: Martinus Bruil
– Geboren: 4-3-1871
– Gedoopt: 26-3-1871
– Vader: Berend Bruil
– Moeder: Harmina Wiltink
[cc 28-5-2009/5-9-2009 tB]
– Mechtildis (Megtelt) Breul:
6-4-1746: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnummer 623): [6-4-1746,
onder het opschrift: “1746 Tot Lidmaten aengenomen den 6 april.”] / Megtelt Breul. // [cc
1982-1999 tB]
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– N.N. Broijel:
25-12-1694: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1694, onder het opschrift: “Op Xhristi dagh.”] / Henders Jansen Broijels meijt // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. van Breuyel:
4-3-1829: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1674 No 6. / Op heden den vierden Maart achtien honderd negen en twintig Compareerden voor ons Hendrik Rogge, Vrederegter des Kantons Gendringen, Arrondissement Zutphen,
Provincie Gelderland, de naastbestaanden en goede vrienden van Jan Hendrik, oud Zeventien
jaren, Wilhelm, oud Zestien jaren, Fredrik, oud tien jaren, Bernadus, oud Zeven jaren, en Johan,
oud vijf jaren, minderjarige Kinderen van Wesselina Semmeling, eigen bedryf doende, wonende
op de Milt, in echt verwekt by wylen haren eheman Jan Bosman, in leven Landbouwer, gewoond hebbende op de Milt, en aldaar overleden op den tweeden February des vorigen jaars, te
weten: / 1. Berend Bosman, Klompenmaker, wonende te Gendringen, Oom der minderjarigen
van vaders zyde. / 2. Derk Welsing, Landbouwer, wonende in Wieken, neef der minderjarigen
van moeders zijde. / 3. Gerrit Jan te Pas, wever / 4. Arend Reumer, daghuurder / 5. Aalbert
Dierking, landbouwer, de drie laatstgenoemde wonende op de Milt. – en / 6. Fredrik Heese,
landbouwer, wonende in Wieken, Zynde de vier laatstgenoemde Comparanten by gebreke van
meerdere naastbestaanden, als goede vrienden hiertoe verzocht. / Dewelke, ten verzoeke van
voornoemde Wesselina Semmeling, Moeder en wettige voogdesse, onder ons praesidium zyn
getreden in eenen raad van naastbestaanden, ten einde overtegaan tot de benoeming van eenen
toezienden voogd over de meergemelde minderjarigen. / Hierover geraadpleegd zynde werd met
eenparigheid van stemmen tot dezen post verkozen Berend Bosman bovengenoemd, dewelke
verklaarde deze benoeming aantenemen, en vervolgens den eed, om de pligten, welke hierdoor
op hem gekomen zyn, getrouw te zullen waarnemen, in onze handen afgelegd heeft. / Hiervan
hebben wy het tegenwoordig ProcesVerbaal opgemaakt, ’t welk de Comparanten, met
uitzondering van Berend Bosman, Gerrit Jan te Pas, Arend Reumer, en Wesselina Semmeling,
die verklaarden niet te kunnen Schryven, na voorlezing, met ons en onzen Griffier hebben
geteekend. / D: Welsink / F Heezen / A Dirking / Rogge Vrederegter / D.L.v.Woelderen Griffier
// Geregistreerd te Terborg den vyfden Maart 1800 negen & twintig Deel vyf folio een & zestig
Recto Vak vyf / Zonder Renvooi // Ontvangen / Een gulden Zestig Cents 160. / Opcenten een &
twintig Cents 21. / Syndikaat een & twintig Cents 21. / te zamen twee gulden twee Cents 202. //
Ebbenhorst. / gezien van Breuyel // [cc 1982-1999 tB]
– O...:
– Pouels [Pauwels] ~ Breuijel:
?-4-1689: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1689, onder het opschrift:
“Op Paaschen (1689):”] / Hendrick Pouels met Jacomina Hermsen op het Breuijel. // [cc 19821999 tB]
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– Q...:
– Reinerus (Reinder) Bruil:
12-4-1884: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 12-4-1884 No 20 / Heden den twaalfden
April des jaars een duizend acht honderd vier-en-tachtig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie
Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo, verschenen / Nikus Assink, oud vyf envyftig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente
en Reinder Bruil, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente /
welke ons hebben verklaard dat op den elfden April dezes jaars des namiddags ten vijf ure, in
deze Gemeente is overleden Hendrik Willem Praastering, oud tien maanden, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, Zoon van Gerrit Jan Praastering, timmerman, en van
Geertruida Roelfina Petronella Oldenboom, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente, /
van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers
ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten.
/ N Assink / R Bruil. / [krabbel:] CMBrantsen // [cc 17-8-2001/17-6-2006 tB]
– Sander: zie sub Alexander
– Suzanna (Zwaantjen) Bruil:
26-7-1815: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 424: Den 26 July
Geboren / Den 6 Augustus gedoopt / Gerretjen / ouders Marten Tyken [en] zwaantjen BruiL //
[cc 4-4-2003/28-9-2007 tB]
– Suzanna (Zwaantje) Bruijel:
17-12-1817: Geboortenregister gemeente Angerlo, 17-12-1817 No 33. / Heden den Zeventienden der maand December een duizend achthonderd zeventien, des voormiddags om Elf uren, is
voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen Marten Tiecken, van beroep daglooner oud achtentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Zwaantje Bruijel oud vyfentwintig jaren, op
dingsdag den Zestienden der maand December, des avonds ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrik. / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Harmen Koning, Landbouwer, oud
vierenveertig jaren, en van Berend Jansen, dagloner oud eenendertig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij
na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend benevens den Comparant en eerste getuige, terwyl den tweede getuige verklaard
heeft niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Suzanna (Zwaantje) Bruijel:
18-6-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 18-6-1822 No 17 / Heden den achttienden der
maand Junij een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor
ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Marten Tiecken, van beroep dagloner oud drie
endertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Zwaantje Bruijel oud dertig jaren, op Maandag
den Zeventienden der maand Junij, des middags ten één uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Gerrit Jan. / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Bruil van beroep dagloner, oud twee
endertig jaren, en van Willem Smijting, van beroep Landbouwer oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen
te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Suzanna (Zwaantje) Bruyel:
16-12-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 16-12-1822 No 15 / Heden den Zestienden
der maand December een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf
uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen / Marten Tiecken oud drieendertig
jaren, van beroep dagloner – en Gerrit Bruil oud tweeendertig jaren, mede dagloner van beroep /
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyftienden der
maand December des jaars achttien honderd twee en twintig, des morgens ten drie uren, in het
huis No. 70b binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf maanden is overleden Gerrit Jan
Tiecken, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zoontje van den eersten Comparant en
deszelfs Huisvrouw Zwaantje Bruyel. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens de hierbovengenoemde Comparanten. / Marten Tiecken / G: Bruil / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Suzanna (Zwaantje) Bruyel:
29-10-1823: Geboortenregister gemeente Angerlo, 29-10-1823 No 35 / Heden den negen en
Twintigsten der maand October een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags
om Elf uren, is voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Marten Tiecken van beroep dagloner
oud vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Zwaantje Bruyel oud een en dertig
jaren, op Dingsdag den acht en Twintigsten der maand October, des morgens ten Twee uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Gerrit Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Bruil van
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beroep arbeider, oud drie en dertig jaren, en van Willem Polman van beroep arbeider oud vier
en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant
en eerste getuige hebbende den tweede getuige verklaard niet te kunnen Schryven. // [cc 19821999 tB]
– Suzanna (Zwaantjen) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1794 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 641), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 76b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 2]
– Naam: Zwaantjen Bruil
– Geboortejaar: 1794
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Theodora (Dersken) Bruil:
9-9-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 9-9-1816 No 35 / Heden den Negenden der
maand September eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om negen uren, zijn
voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Gerret Jan Bluemink dagloner oud Zevenendertig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Lammert Keurentjes dagloner
oud twee en dertig jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den achtsten der maand September des jaars 1816, des
Avonds ten tien uren, in het huis No. 108 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim één
jaren is overleden Een kind van Jan Willem Eelderink en Dersken Bruil Ehelieden genaamd
Teuntjen Eelderink / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, verklarende de laatste getuige niet te kunnen schrijven. //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Bruyl:
8-10-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 8-10-1817 No 57 / Heden den Achtsten der
maand October eenduizend achthonderd en zeventien, des Voordemiddags om acht uren, zijn
voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Lammert Keurentjes Dagloner oud drie en dertig jaren, uit de Buurschap Yzenvoorde / en Hendrik Bulten Bouwman oud
dertig jaren uit de Buurschap Yzenvoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
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hebben verklaard, dat op den Zesden der maand October des jaars 1817, des nagts ten elf uren,
in het huis No. 108 binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... jaren is overleden] is
dood geboren een kind van het vrouwelyke geslacht van Jan Willem Eelderink, Dagloner oud
Vierentwintig Jaren, en van Dersken Bruyl oud Vier en dertig Jaren Ehelieden, in de Buurschap Yzenvoorde 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, Verklarende de eerste getuige niet te
Kunnen Schryven. / H Bulten / Egb. Garretsen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derse) Bruijel:
26-6-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 26-6-1824 No 37 / Heden den Zes en twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd vier en twintig, des voordemiddags om half
twaalf uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen bij absentie van den vader, Cornelia Weerts vroedvrouw dezes ambts, te Doetinchem wonende oud veertig jaren, [#woonachtig
onder dit Ambt], dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een zoon welke
[#zijne huisvrouw] Derse (!) Bruijel huisvrouw van Jan Willem Eelderink dagloner in dit ambt
wonende oud zeven en dertig jaren, op zaturdag den zes en twintigsten der maand Junij 1824,
des voordemiddags ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke [hij>] zij verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Albert / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van Gerrit Hoegen landbouwer oud twee en veertig jaren, en van Hendrik
Bulten landbouwer oud zes en dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens de
comparante en getuigen / C Weerts / G Hoegen / H Bulten / S Horsting // [cc 12-6-2001/14-32002 tB]
– Theodora (Dersken) Bruil:
21-9-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 168):
– Kind: Gerritjen Hendriksen
– Geboren: 21-9-1834
– Gedoopt: 19-10-1834
– Vader: Hendrik Jan Hendriksen
– Moeder: Dersken Bruil
[cc 3-10-2008/9-5-2010 tB]
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– Theodora (Dersken) Bruil:
3-2-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 336):
– Kind: Frederik Hendriksen
– Geboren: 3-2-1837
– Gedoopt: 19-2-1837
– Vader: Hendrik Jan Hendriksen
– Moeder: Dersken Bruil
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
– Theodora (Derkje) Bruil:
15-7-1838: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 814): 15 July [1838] is geboren en 26
August~ gedoopt / Harmen / Zoon van Albert Derksen en Derkje Bruil. // [cc 2-7-2009/10-52010 tB]
– Theodora (Dersken) Bruil:
19-2-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 484):
– Kind: Johanna Wesselina Hendriksen
– Geboren: 19-2-1839
– Gedoopt: 17-3-1839
– Vader: Hendrik Jan Hendriksen
– Moeder: Dersken Bruil
[cc 5-11-2008/9-5-2010 tB]
– Theodora (Derske) Bruil:
26-10-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 682):
– Kind: Grada Hendriksen
– Geboren: 26-10-1841
– Gedoopt: 14-11-1841
– Vader: Hendrik Jan Hendriksen
– Moeder: Derske Bruil
[cc 20-11-2008/8-5-2010 tB]
– Theodora (Dersken) Bruijel:
15-11-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1051):
– Kind: Johanna Wesselina Hendriksen
– Geboren: 15-11-1846
– Gedoopt: 20-12-1846
– Vader: Hendrik Jan Hendriksen
– Moeder: Dersken Bruijel
[cc 26-11-2008/21-4-2010 tB]
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– Theodora (Derkje) Bruil:
12-8-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1173):
– Kind: Derkje Bruil
– Geboren: 12-8-1848
– Gedoopt: 24-9-1848
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkje Ovink
[cc 24-12-2008/6-4-2010 tB]
– Theodora (Derkje) Bruil:
24-4-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1749):
– Kind: Derkje Bruil
– Geboren: 24-4-1856
– Gedoopt: 8-6-1856
– Vader: Hermanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 27-2-2009/26-1-2010 tB]
– Theodora (Dirkjen) Bruijl:
22-12-1856: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1108): [onder het kopje «1857.»:] /
Geboren 22 December 56 en 8 February [1857] gedoopt / Dirkjen / dochter van Sander Bruijl
en Harmina Derksen // [cc 10-8-2009/10-5-2010 tB]
– Theodora Wessela (Dersken Esselina) Bruil:
13-9-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 224):
– Kind: Dersken Esselina Bruil
– Geboren: 13-9-1835
– Gedoopt: 20-9-1835
– Vader: Derk Willem Bruil
– Moeder: Aaltjen Eeltink
[cc 9-10-2008/10-5-2010 tB]
– Theodorus (Derck) ten Broijl:
1648: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 24, sub “Año 1648.”): Reijner
Janssen Sone van Jan Henriksen / ende Geertien Coops, Derck Coops Dochter off ten Broijl /
beijde van Hengeloe / cop. eodem die ut ante ced. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derck) ten Broil:
17-11-1661: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 211, sub “Anno 1661.”):
[getrouwd:] den 17 Novemb. [1661] / Steven Bainck Henrick Baincks Sone van Zelhem / ende
Grietien Dercks, Derck ten Broils dochter van Hengelo. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bruil:
10-10-1784: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 107: Den 10 Oct.
gebooren, / dito gedoopt / Derk / Ouders, Gerret Bruil [en] Margarieta Gosselink // [cc 7-32003/14-11-2007 tB]
– Theodorus (Derk) Bruil:
22-11-1787: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 139: Den 22
November geb. / Den 25 dito gedoopt / Derk. / Ouders. Gerret Bruil, en Margarijta Gosselink.
// [cc 7-3-2003/11-11-2007 tB]
– Theodorus (Derk) Bruiel:
30-7-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 30-7-1816 No 29 / Heden den Dertigsten
der maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Derk ter Maat oud een en Veertig
jaren, Dagloonder – en Willem Maatkamp oud Veertig jaren Daglooder (!) beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand Julij des
jaars 1816 des morgens [#middags] ten Vier uren, in het huis No. 372 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Vier en Zeventig jaren is overleden Jan Bruiel gebooren in deeze gemeente
Dagloonder Weduwenaar van Janna Zweerink Zoon van Wijlen Derk Bruiel en Zwenne Kleijn
Rensink / 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 daar de Comparanten verklaaren niet te Kunnen Schrijven / A.
Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bruil:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1943): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Kuiper Straat
– Huisnummer: C 420
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 1]
– Naam: Derk Bruil
– Leeftijd: 42 jaar
– Geboorteplaats: Angerlo
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde man”)
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– Beroep of relatie: Dagloner
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 17-10-2003/1-1-2004 tB]
– Theodorus (Derk) Bruil:
24-4-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 24-4-1830 No 28 / Heden den Vier en twintigsten der maand April één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf
uren, is voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen Derk Bruil van beroep daghuurder oud twee en
Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van
geboorte van eenen Zoon welke Zyne huisvrouw Hendrica Maria de Visser oud Veertig jaren,
op Vrydag den drie en twintigsten der maand April dezes jaars; des morgens ten Zes uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johannes Hermanus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den
schoenmaker Albertus Roelofs, oud vyf en dertig jaren, en van den timmerman Albertus
Lensink oud twee en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben onderteekend met de Comparant en
de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bruil:
6-12-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 6-12-1834 No 45 / Heden den Zesden der
maand December één duizend acht honderd vier en dertig, des voordemiddags om Elf uren, zijn
voor ons Steven Horsting, Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Martinus Jolink van beroep herbergier oud Zes en vyftig jaren, wonende te Yzevoorde / en Christiaan Gerritsen van beroep Veldwachter oud negen en dertig jaren, wonende te Yzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand December des jaars achttien honderd vier en dertig, des avonds ten tien uren, in het huis, Wijk [niet ingevuld] No. 105b
[of 105e?] onder Yzevoorde binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één en tachtig jaren is
overleden Hendrik Bruil, daglooner, weduwnaar van wijlen Garritjen Wiemelink, te Yzevoorde
binnen deze Gemeente overleden, en zoon van wylen de Ehelieden Derk Bruil en Zwaantjen
Cesink, daglooners, de vader in de Gemeente Wisch, en de moeder onder Yzevoorde binnen
deze Gemeente overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend met de Comparanten / M Jolink / C:
Gerretsen / S Horsting // [cc 15-8-2001/19-11-2001 tB]
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– Theodorus (Derk) Bruil:
25-9-1839: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 25-9-1839 No 50 / Op heden den Vijf en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons
Folkert Rijpperda, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in
het huis der Gemeente verschenen, / Derk Bruil oud twee en vijftig jaren, van beroep daglooner, Eheman van de overledene, en Albartus Roelofs oud drie en veertig jaren, van beroep
Schoenmaker, gebuur van de overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons
hebben verklaard, dat op maandag den drie en twintigsten der maand September, dezes jaars,
des avonds ten acht uren, in het huis staande in de kuiperstraat Wijk C. No 420 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim vijftig Jaren is overleden Hendrica Maria de Visser van beroep Zonder geboren en wonende binnen deze Stad Ehevrouw van Derk Bruil, dochter van Jan
Harmen de Visser en Elisabeth Teunissen. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke,
na gedane voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bruil:
5-10-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3468):
– Kind: Derk Bruil
– Geboren: 5-10-1873
– Gedoopt: 28-12-1873
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 7-6-2009/18-7-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruijel:
28-6-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 28-6-1816 [ongenummerde akte nr. 23] /
Heden den Acht en Twintigsten der maand Junij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen /
Harmen Nieuwenhuis oud Vier en Zestig jaren, van Beroep Landbouwer / en Derk Jan Bruijel
oud Twee en Twintig jaren Kledermaker, beide wonende in de Gemeente Hummelo [#beide in
deze Gemeente woonachtig], dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeven en Twintigsten
der maand Junij des jaars 1816 des nademiddags ten tien uren, in het huis No. 319 binnen deze
Gemeente, in de ouderdom van een [jaren>] jaar is overleden Harmen Nieuwenhuis, Zoon van
Peter Nieuwenhuis en van Johanna Gesina Harterink / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens
door de bovengemelde Getuigen, en den Secretaris. / Harmen Nieuwenhuis / Derkian Bruil /
E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruijl:
11-10-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 11-10-1819 No 31 / Heden den
Elfden der maand October een duizend acht honderd en negentien, des voorde middags om negen uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Tiemen Jansen dagloner oud negen en dertig jaren, en Derk Jan Bruijl kleermaker oud vijf en twintig jaren, beide in de Buurschap Oosseld onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden
der maand october 1819 des avonds ten Zes uren, in het huis No. 289b binnen dit Ambt, in den
ouderdom van bijna drie maanden [#jaren] is overleden Hendrik Jan [renvooitekentje] [#Kramp]
Zoon van [#Jan Kramp en van] [√Wanders / dit renvooij en de doorhaling van vijf woorden
goedgekeurd] Geertruid Wanders werkvrouw, geboren den achttienden Julij van het Jaar
achttienhonderd negentien. / 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 benevens den Secretaris en comparanten is onderteekend /
Tiemen ijansen / Derk ian Bruil / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 20-9-2002/25-52006 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
20-8-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 225):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 20-8-1835
– Gedoopt: 27-9-1835
– Vader: Jan Bruil
– Moeder: Hendrika Bulten
[cc 9-10-2008/9-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
19-4-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 499):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 19-4-1839
– Gedoopt: 12-5-1839
– Vader: Hendrik Bruil
– Moeder: Derkjen Ovink
[cc 5-11-2008/8-5-2010 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
27-8-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 602):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 27-8-1840
– Gedoopt: 6-9-1840
– Vader: Gerrit Jan Bruil
– Moeder: Dersken Veldhorst
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
8-3-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1216):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 8-3-1849
– Gedoopt: 25-3-1849
– Vader: Gerret Bruil
– Moeder: Aaltjen Diepenbroek
[cc 24-12-2008/30-3-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
6-10-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2291):
– Kind: Jan Willem Bruil
– Geboren: 6-10-1862
– Gedoopt: 26-10-1862
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 3-4-2009/23-11-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
16-1-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2420):
– Kind: Hendrik Bruil
– Geboren: 16-1-1864
– Gedoopt: 28-2-1864
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
6-10-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2593):
– Kind: Derk Jan Bruil
– Geboren: 6-10-1865
– Gedoopt: 26-11-1865
– Vader: Onbekend
– Moeder: Gerritje Bruil
[cc 22-4-2009/29-10-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
3-3-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2626):
– Kind: Hendrika Bruil
– Geboren: 3-3-1866
– Gedoopt: 29-4-1866
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 23-4-2009/25-10-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
11-10-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2953):
– Kind: Willem Bruil
– Geboren: 11-10-1868
– Gedoopt: 30-5-1869
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
19-11-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3148):
– Kind: Hermanus Bruil
– Geboren: 19-11-1870 / «Dit kind is geb in de gemeente Varsseveld»
– Gedoopt: 18-12-1870
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Willemina Johanna Lammers
[cc 28-5-2009/11-9-2009 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
20-1-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3195):
– Kind: Herman Bruil
– Geboren: 20-1-1871
– Gedoopt: 25-6-1871 [de doopmaand is abusievelijk aangeduid als «Anij»]
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 31-5-2009/3-9-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
7-7-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3440):
– Kind: Hendrika Bruil
– Geboren: 7-7-1873
– Gedoopt: 31-8-1873 / «Met toestemming des [Kerkenraad>] Kerkeraad van Varsseveld»
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Willemina Johanna Lammers
[cc 6-6-2009/24-7-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
5-10-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3468):
– Kind: Derk Bruil
– Geboren: 5-10-1873
– Gedoopt: 28-12-1873
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 7-6-2009/18-7-2009 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bruil:
5-1-1900: Geboortenregister gemeente Bergh, 5-1-1900 No 2. / Heden den vijfden Januari negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Derk Jan Bruil, oud achtendertig jaren, van beroep voerman,
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Hendrika Heesen, zonder
beroep, op den vijfden Januari dezes jaars, des nachts ten een uur, ten huize van hem aangever
te Klein Azewijn, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden: Frederik. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernardus Johannes Petrus Bongers, oud negen en dertig jaren, van beroep
grofsmid, en Hermanus Johannes Smit, oud zes en dertig jaren, van beroep gemeentesecretaris,
beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / P J Bruil / B J P Bongers / Smit / J N B v Hugenpoth tot Aerdt [= Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth tot Aerdt] // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bruil:
13-9-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 224):
– Kind: Dersken Esselina Bruil
– Geboren: 13-9-1835
– Gedoopt: 20-9-1835
– Vader: Derk Willem Bruil
– Moeder: Aaltjen Eeltink
[cc 9-10-2008/10-5-2010 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bruil:
27-11-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 320):
– Kind: Hendrik Jan Bruil
– Geboren: 27-11-1836
– Gedoopt: 4-12-1836
– Vader: Derk Willem Bruil
– Moeder: Aaltjen Eeltink
[cc 30-10-2008/9-5-2010 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bruil:
19-5-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 431):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 19-5-1838
– Gedoopt: 10-6-1838
– Vader: Willem Bruil
– Moeder: Christina Masselink
[cc 5-11-2008/9-5-2010 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bruil:
9-1-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 849):
– Kind: Gerritjen Bruil
– Geboren: 9-1-1844
– Gedoopt: 4-2-1844
– Vader: Derk Willem Bruil
– Moeder: Aaltje Eeltink
[cc 21-11-2008/8-5-2010 tB]
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– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bruil:
17-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2357):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 17-6-1863
– Gedoopt: 26-7-1863
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritjen Eeltink
[cc 18-4-2009/17-11-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bruil:
3-9-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2480):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 3-9-1864 / [twee>] eerste (?) ling
– Gedoopt: 30-10-1864
– Vader: [Hermanus>] Harmanus Bruil
– Moeder: Cornelia Raterink
[cc 20-4-2009/8-11-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Bruil:
6-10-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2685):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 6-10-1866
– Gedoopt: 4-11-1866
– Vader: Hendrik Jan Bruil
– Moeder: Gerritje Eeltink
[cc 25-4-2009/22-10-2009 tB]
– U...: / – V...:
– Wessela (Wesseltjen) Bruijl:
12-11-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 12-11-1818 No 33 / Heden den
Twaalfden der maand November een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om
half elf uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Rikkers dagloner
oud twee en dertig jaren, en Willem Keijzer dagloner oud vijf en twintig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tienden der maand november 1818 des morgens ten half twaalf uren, in het huis No. 112 binnen
dit Ambt, in den ouderdom van negen jaren is overleden Wesseltjen Bruijl dochter van Jan
Bruijl landbouwer [en] van Garretjen Tieken wonende in voornoemde buurtschap / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
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beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens de Secretaris en comparanten onderteekend is / Evert Rikkers / Willem Keijzer / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Wessela (Wesseltjen) Bruijel:
1-9-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 1-9-1823 No 46 / Heden den Eersten der maand
September een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Bruijel landbouwer oud vijf en twintig
jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
eene dochter welke zijne huisvrouw Dersken Veldhorst oud zeven en twintig jaren, op Zaturdag
den dertigsten der maand Augustus 1823, des voordemiddags ten zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wesseltjen / waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Evert Elshof landbouwer wonende in
het ambt Zelhem oud vijf en veertig jaren, en van Gerrit Jan Mellink eersten Assessor dezes
ambts oud acht en vijftig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens de getuigen,
hebbende den comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / E Elshof / G J Mellink / S
Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Wessela (Wesseltjen) Bruijel:
3-3-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 938):
– Kind: Willemina Siebelink
– Geboren: 3-3-1845
– Gedoopt: 30-3-1845
– Vader: Lambertus Siebelink
– Moeder: Wesseltjen Bruijel
[cc 21-11-2008/5-5-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruijel:
14-7-1777: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 114v, rechterkolom): / 1777 /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 14 Juli”] / Willemina Bruijel // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemken) Breuijel:
12-4-1783: Doopboek N.H. kerk Hengelo Gld. (RBS 911.1; AHA-volgnr. 63): Toon Breuijel,
en Hendrica Focking Eheluijden / hare Twelingen Enneken en Willemken / geboren den 12.
April / gedoopt den 13. dito / Getuijge was de Vader. // [cc 6-8-1999/9-9-2002 tB]
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– Wilhelmiena (Willemiena) Bruil:
7-5-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 150):
– Kind: Gerard Mellink
– Geboren: 7-5-1834
– Gedoopt: 15-6-1834
– Vader: Jan Mellink
– Moeder: Willemiena Bruil
[cc 3-10-2008/10-5-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
27-12-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 251):
– Kind: Berendina [Siebelink>] Mellink
– Geboren: 27-12-1835
– Gedoopt: 31-1-1836
– Vader: Jan [Siebelink>] Mellink
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 9-10-2008/9-5-2010 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1797 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 862), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 93
– Aantal gezinsleden: 6 [dit is nr. 2]
– Naam: Wilhelmina Bruil
– Geboortejaar: 1797
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
20-3-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 569):
– Kind: Jetjen Mellink
– Geboren: 20-3-1840
– Gedoopt: 12-4-1840
– Vader: Jan Mellink
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
10-10-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 677):
– Kind: Gerrit Willem Mellink
– Geboren: 10-10-1841
– Gedoopt: 7-11-1841
– Vader: Jan Mellink
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
2-8-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 897):
– Kind: Gerrit Jan Mellink
– Geboren: 2-8-1844
– Gedoopt: 1-9-1844
– Vader: Jan Mellink
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 21-11-2008/8-5-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruijel:
5-7-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1027):
– Kind: Grada Hendrika Kolenbrander
– Geboren: 5-7-1846
– Gedoopt: 26-7-1846
– Vader: Evert Jan Kolenbrander
– Moeder: Willemina Bruijel
[cc 26-11-2008/24-4-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruijel:
2-8-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1250):
– Kind: Hendrika Johanna Colenbrander
– Geboren: 2-8-1849
– Gedoopt: 30-9-1849
– Vader: Evert Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruijel
[cc 8-1-2009/24-3-2010 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
7-9-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1422):
– Kind: Gerrit Willem Colenbrander
– Geboren: 7-9-1851
– Gedoopt: 28-9-1851
– Vader: Evert Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 8-1-2009/1-3-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruijl:
6-6-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1562):
– Kind: Bernard Mellink
– Geboren: 6-6-1853
– Gedoopt: 17-7-1853
– Vader: Jan Mellink
– Moeder: Willemina Bruijl
[cc 6-2-2009/21-2-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruijl:
8-6-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 8-6-1853 No 46. / Heden den achtsten Juny één
duizend acht honderd drie en vijftig, is voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Jan
Mellink, van beroep landbouwer, oud acht enveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, te
Yzevoorde dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken
zyne echtgenoote Willemina Bruijl op maandag, den Zesden der maand Juny dezes jaars, des
morgens ten vier uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en aan welken hy verklaard heeft
dat zal worden gegeven den voornaam van Bernard. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan van de Meene, landbouwer, oud drie envyftig jaren, en van
Fredrik Justus Everwyn, particulier oud één en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den
Comparant en de beide getuigen. / J Mellink / J v d Meene / F:J: Everwijn / GJHorsting // [cc
1982-1999 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
23-3-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1610):
– Kind: Everdina Colenbrander
– Geboren: 23-3-1854
– Gedoopt: 23-4-1854
– Vader: Evert Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 20-2-2009/15-2-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruijel:
12-9-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1772):
– Kind: Hendrik Jan Colenbrander
– Geboren: 12-9-1856
– Gedoopt: 28-9-1856
– Vader: Evert Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruijel
[cc 27-2-2009/19-1-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
17-9-1858: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1947):
– Kind: Gerrit Jan Wensink
– Geboren: 17-9-1858
– Gedoopt: 31-10-1858
– Vader: Lammert Wensink
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 4-3-2009/1-1-2010 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
11-4-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2087):
– Kind: Jenneken Colenbrander
– Geboren: 11-4-1860
– Gedoopt: 20-5-1860
– Vader: Evert Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 13-3-2009/12-12-2009 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
15-11-1862: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2302):
– Kind: Harmina Colenbrander
– Geboren: 15-11-1862
– Gedoopt: 28-12-1862
– Vader: Everd Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 17-4-2009/22-11-2009 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
3-1-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2507):
– Kind: Jan Willem Colenbrander
– Geboren: 3-1-1865
– Gedoopt: 3-1-1865
– Vader: Everd Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 22-4-2009/4-11-2009 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bruil:
9-5-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2747):
– Kind: Willemina Bruil
– Geboren: 9-5-1867
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Albert Bruil
– Moeder: Willemina Eelderink
[cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
27-6-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2767):
– Kind: Derk Willem Colenbrander
– Geboren: 27-6-1867
– Gedoopt: 28-7-1867
– Vader: Evert Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 27-4-2009/15-10-2009 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
31-8-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3122):
– Kind: Herman Colenbrander
– Geboren: 31-8-1870
– Gedoopt: 25-9-1870
– Vader: Evert Jan Colenbrander
– Moeder: Willemina Bruil
[cc 26-5-2009/16-9-2009 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bruil:
23-8-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 23-8-1873 No. 87. / Op heden den drie en
twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Godfried August Baum, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der Gemeente, verschenen, Gregorius Haggenburg oud zeven en veertig jaren,
van beroep stoelenmaker, en Johannes Bernardus Jansen oud veertig jaren, van beroep arbeider
beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op vrijdag den tweeen twintigsten der maand Augustus, dezes jaars, des nachts ten drie uren, in het huis staande aan
de Waterstraat Wyk D n: 85 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tien maanden is overleden Gradus Wilhelmus Christiaan Saul, geboren te Kampen, wonende te Doesborgh, zoon van
Gerardus Saul, schoenmaker, en van Willemina Bruil, zonder beroep, beiden wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de Comparanten. / G Haggenburg / J
B Jansen / Baum // [cc 7-9-2001/19-5-2002 tB]
– Wilhelmina Aleida Hendrica (Willemina Aleida Hendrika) Bruijel:
2-10-1913: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-10-1913 No 87 / Heden den tweeden
October negentien honderd-dertien, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Albertus Meijer oud dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider en Martinus Johannes van Dielen oud achtenveertig jaren, van beroep gemeentebode beiden wonende in deze
gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den eersten October dezes jaars, des morgens ten
zes ure, in het huis nummer zesenveertig te Pol binnen deze gemeente, in den ouderdom van
vier weken is overleden: Albertus Johannes Wikkerink, zonder beroep, geboren en wonende in
deze gemeente; zoon van de echtelieden Johannes Adrianus Wikkerink, fabrieksarbeider en
Willemina Aleida Hendrika Bruijel, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmina Aleida Hendrica (Willemina Aleida Hendrika) Bruijel:
23-3-1918: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-3-1918 No 66 / Heden den drieentwintigsten Maart negentien honderd-achttien, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter
Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Johannes Adrianus Wikkerink oud vierenveertig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Willemina Aleida
Hendrika Bruijel, zonder beroep op den tweeentwintigsten Maart dezes jaars, des avonds ten
zeven ure, ten huize van hem aangever te Pol nummer zesenveertig binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Dina Cornelia / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Johannes van
Dielen, oud drieenvijftig jaren, van beroep gemeentebode en Hendrikus Span oud drieendertig
jaren, van beroep gemeenteveldwachter beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing
onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bruijl:
5-5-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 5-5-1817 No 16. / Heden den Vijfden der
maand Meij een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Bruijl, Daghuurder oud vier
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Derkje Hendriksen oud vijf en dertig jaren, op
Zaturdag den derden der maand Meij voormeld, des voordemiddags ten tien uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willem / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend Brunsveld, Daghuurder,
oud Zes en dertig jaren, en van Christiaan Hartman Knopenmaker oud Zes en Zestig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede
gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Vader van dat Kind en den Secretaris hebbende de getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / hendrik ian bruyl / E: J: Planten / G: C:
Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bruijel:
6-1-1831: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 6-1-1831 No 1 / Heden den Zesden der maand
Januarij één duizend acht honderd een en dertig, des voordemiddags om tien uren, is voor ons
Steven Horsting Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Lucassen dagloner oud twee endertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van
eene dochter, welke zijne huisvrouw Aaltjen Jansen oud twee en dertig jaren, op donderdag den
zesden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jantjen / Waarvan wij deze acte
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hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Andries Aalderink dagloner, oud Zes endertig jaren, en van Willem Bruijel dagloner oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte, na in
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, wij hebben
onderteekend benevens den comparant; hebbende de getuigen verklaard niet te kunnen schrijven
/ G J Lucassen / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bruil:
1-7-1833: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 1-7-1833 No 39 / Heden den Eersten der maand
Julij één duizend acht honderd drie en dertig, des voordemiddags om half elf uren, is voor ons
Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Garrit Jan Lucassen van beroep dagloner oud
vyf en dertig jaren, woonachtig te Langerak onder deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
op te maken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Janssen oud Zes
en dertig jaren, op Zaturdag den Negen en twintigsten der maand Junij dezes jaars, des voordemiddags ten tien ure, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Willemiena / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid
van Andries Aalderink van beroep dagloner oud Zes en dertig jaren, en van Willem Bruil van
beroep dagloner oud Negen en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, door ons zijn geteekend met den Comparant hebbende beide getuigen Andries Aalderink en Willem Bruil verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / G J Lucassen / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bruil:
19-4-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 19-4-1834 No 18 / Heden den Negentienden
der maand April één duizend acht honderd vier en dertig, des voordemiddags om Elf uren, zijn
voor ons Steven Horsting, Burgemeester, Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Berend Assink van beroep daglooner oud vijf en dertig jaren, wonende te Langerak / en Willem Bruil van beroep daglooner oud
dertig jaren, wonende te Langerak / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand April des jaars achttien honderd vier en dertig,
des nademiddags ten Een uren, in het huis, Wijk [niet ingevuld] No. 69a onder Langerak binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en dertig jaren is overleden Gerrit Jan Lucassen, daglooner, Eheman van Aaltjen Janssen, onder Langerak binnen deze gemeente woonachtig; en
Zoon van de Ehelieden Gerrit Jan Lucassen, daglooner, woonachtig onder de gemeente Hummelo en Keppel, en wylen Johanna Memelink, onder laatstgenoemde gemeente overleden. / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
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ons zijn geteekend [#met] hebbende beide Comparanten Berend Assink en Willem Bruil, verklaard niet te Kunnen Schrijven. / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bruil:
27-6-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 221):
– Kind: Hendrik Jan Cornelis Bruil
– Geboren: 27-6-1835
– Gedoopt: 26-7-1835
– Vader: Willem Bruil
– Moeder: Christina Masselink
[cc 9-10-2008/9-5-2010 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bruil:
19-5-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 431):
– Kind: Derk Willem Bruil
– Geboren: 19-5-1838
– Gedoopt: 10-6-1838
– Vader: Willem Bruil
– Moeder: Christina Masselink
[cc 5-11-2008/9-5-2010 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bruil:
20-3-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 571):
– Kind: Katharina Bruil
– Geboren: 20-3-1840
– Gedoopt: 12-4-1840
– Vader: Willem Bruil
– Moeder: Christina Masselink
[cc 7-11-2008/8-5-2010 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Bruijel:
26-10-1846: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1049):
– Kind: Wilhelmus [Bruil>] Bruijel
– Geboren: 26-10-1846
– Gedoopt: 6-12-1846
– Vader: Martinus [Bruil>] Bruijel
– Moeder: Gerdina Harmina Polman
[cc 26-11-2008/21-4-2010 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Bruil:
11-10-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2953):
– Kind: Willem Bruil
– Geboren: 11-10-1868
– Gedoopt: 30-5-1869
– Vader: Derk Jan Bruil
– Moeder: Harmina Johanna Jansen
[cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Wilhelmus Adolphus (Willem Adolf) Bruiel:
4-1-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2714):
– Kind: Willem Adolf Bruiel
– Geboren: 4-1-1867
– Gedoopt: 24-2-1867
– Vader: Jan Bruiel
– Moeder: Lammerdina Haank
[cc 26-4-2009/18-10-2009 tB]
– Winandus (Wynand) Bruil:
12-7-1813: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 403: Den 12 July
Geboren / Den 18 gedoopt / Wynand / ouders Gerret Bruil en Sybilla Reina Hendriksen // [cc
4-4-2003/30-9-2007 tB]
– Winandus (Wijnand) Bruil:
31-12-1837 / geboren 1814 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 674), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 77b
– Aantal gezinsleden: 12 [dit is nr. 5]
– Naam: Wijnand Bruil
– Geboortejaar: 1814
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Winandus (Wijnand) Bruil:
15-8-1844: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 901): Geboren den 15den Augustus
[1844] en den 1 sten Sept: gedoopt / Gerret / Zoon van Wijnand Bruil en Gardina Harmina
Jansen // [cc 9-7-2009/10-5-2010 tB]
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– Winandus (Wijnand) Bruil:
25-5-1846: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 926): Geboren 25 Mei [1846] en 14
Junij gedoopt / Elizabeth / dochter van Wijnand Bruil en Gardina Jansen. // [cc 10-7-2009/105-2010 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...:

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 10 mei 2010 )
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)
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)
Bruil (ook Bruyel 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)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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)
Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)
Harterink (ook Hartring 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)
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BRUIL (nr. 107 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 113

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

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)
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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