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BRUNSVELD
(ook BRONSVELD, BRUINSVELD, te BRUNSVELD,
BRUNSVELT, KLYN BRUNSVELD e.d.)

Bijgaande documentatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
door ondergetekende aangelegde afschriftenverzameling. De gegevens zijn alfabetisch en
chronologisch geordend met behulp van fictieve namen en worden voortdurend met nieuwe
vondsten aangevuld. In hoeverre deze teksten bruikbaar zijn voor genealogisch onderzoek
gelieve men zelf te beoordelen.
Deze eerste editie van de collectie Brunsveld is publicatie nr. 120 in deze reeks. In bepaalde afschriften geven AHA-volgnummers de oorspronkelijke volgorde van inschrijving
in de geciteerde bron aan. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHAdossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
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– A...:
– Alberta (Alberdiena) Brunsveld:
29-1-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 29-1-1817 No 4. / Heden den negen en
twintigsten der maand Januarij 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 Martinus Jolink, Klompenmaker oud vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van eenen [niet ingevuld] welke zijne huisvrouw Alberdiena
Brunsveld oud vier en dertig jaren, op dingsdag den acht en twintigsten der maand Januarij
voornoemd, des avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaamen te willen geven van Evert Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Christiaan Hartman, Klompenmaker, oud twee en Zestig jaren, en van
Berend Brunsveld, Daghuurder oud dertig 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 de Vader van dat Kind, en den Secretaris, hebbende de beide Getuigen verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / M Jolink / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Bart) Brunsveld:
19-4-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1306):
– Kind: Bart Brunsveld
– Geboren: 19-4-1850
– Gedoopt: 26-5-1850
– Vader: Gerrit Brunsveld
– Moeder: Teuntjen Arendsen
[cc 8-1-2009/18-3-2010 tB]
– Albertus Christianus (Albertus Christiaan) Brunsveld:
13-6-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3537):
– Kind: Albertus Christiaan Brunsveld
– Geboren: 13-6-1874
– Gedoopt: 26-7-1874
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 8-6-2009/10-7-2009 tB]
– Aleida (Aaltje) Brunsveld:
25-12-1750: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 85r, linkerkolom): 1750. /
[na: “op Kersmis sijn na gedane belydenisse des geloofs, ende beloften tot Ledematen aangenomen”] / Aaltje Brunsveld. // [cc 1982-1999 tB]
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– Aleida (Aaltjen) Klyn Brunsveld:
7-11-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 7-11-1816 No 48 / Heden den Zevenden der
maand November achttien honderd en zestien, des avonds om half acht uren, zijn voor ons Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem,
Provintie Gelderland, verschenen Gart Jan Willemsen dagloner oud een en zeventig jaren, en
Gart Konink Landbouwer oud Negen en veertig jaren, nabueren doch geen bloedverwanten beide in deze Gemeente in de Velswyk woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand November dezes jaars achttienhonderd en zestien, des Morgens ten Zeven uren,
binnen deze Gemeente in den ouderdom van Zeven en tachtig jaren is overleden Aaltjen Klyn
Brunsveld weduwe van Jan Enserink woonachtig geweest by haar Zoon Derk Enserink op
Veldkamp / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door den eersten getuyge met ons is getekend alzoo den tweden verklaard heeft niet te
Kunnen Schryven / Gert ian Willemsen / Hem Becking // [cc 23-9-2002/23-8-2003 tB]
– Aleida (Aaltjen) Brunsveld:
22-9-1883: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 22-9-1883 No 35 / Heden den tweeentwintigsten September 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 / Adolphus Teunissen, Echtgenoot van na te melden overledene, oud negen enzestig
jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze gemeente en Johannes Hermanus Wieggers,
oud Vierenveertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben
verklaard dat op den twintigsten September dezes jaars des namiddags ten Zes ure, in deze Gemeente is overleden Antje Wentink, oud tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Ambt Doetinchem, wonende in deze gemeente, dochter van Teunis Wentink, en van Aaltjen Brunsveld in
leven landbouwers, beide laatst wonende te Ambt Doetinchem, weduwe van Jochem Adam Versteeg en Echtgenoote van Adolphus Teunissen, / 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. / A Teunissen / J H Wieggers / [slecht leesbare krabbel:] CMBrantsen // [cc 17-8-2001/6-12-2005 tB]
– Aleida Johanna (Aaltjen Johanna) Brunsveld:
27-1-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 197):
– Kind: Aaltjen Johanna Brunsveld
– Geboren: 27-1-1835
– Gedoopt: 22-2-1835
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Teuntjen Brunsveld
[cc 3-10-2008/28-6-2010 tB]
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– Aleida Johanna (Aaltje Johanna) Brunsveld:
3-3-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2146):
– Kind: Arend Brunsveld
– Geboren: 17-1-1861 te Groenlo
– Gedoopt: 3-3-1861
– Vader: onbekend
– Moeder: Aaltje Johanna Brunsveld
[cc 13-3-2009/7-12-2009 tB]
– Aleida Johanna (Aaltje Johanna) Brunsveld:
20-8-1874: Geboortenregister gemeente Doesburg, 20-8-1874 No. 98. / Op heden den twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd vier en zeventig, is voor ons Godfried
August Baum, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in
het huis der Gemeente, verschenen, Adam Frits oud tweeendertig jaren, van beroep marskramer
wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Dingsdag den Achttienden
der maand Augustus dezes jaars, des namiddags ten twee uren, ten zynen huize, is geboren, een
kind, van het vrouwelijk geslacht, uit Aaltje Johanna Brunsveld. zyne huisvrouw, zonder beroep, wonende alhier welk kind zal genaamd worden Gardina Margaretha / Waarvan wij deze
Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Gerritsen oud Zes en zestig jaren,
van beroep touwslager en van Everhardus Hendrikus Brunsveld oud vieren twintig jaren, van
beroep arbeider beide wonende binnen deze Gemeente, als Getuigen, welke Acte wij, na in de
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met
den tweede getuige. De Comparant en de eerste getuige hebben verklaard het schryven of naamteekenen niet Kundig te zijn. / E H Brunsveld / Baum // [cc (microfiche) 27-10-2006/27-8-2007
tB]
– Antonia (Teuntjen) Brunsveld:
27-1-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 197):
– Kind: Aaltjen Johanna Brunsveld
– Geboren: 27-1-1835
– Gedoopt: 22-2-1835
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Teuntjen Brunsveld
[cc 3-10-2008/28-6-2010 tB]
– Antonia (Teuntjen) Brunsveld:
24-12-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 391):
– Kind: Arend [volgens het zgn. contradoopboek (inv.nr. 22): Arent] Brunsveld
– Geboren: –
– Gedoopt: 24-12-1837
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Teuntjen Brunsveld
[hieronder twee handtekeningen: H W d~ Wilde / W. Kreunen]
[cc 30-10-2008/28-6-2010 tB]
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– Antonia (Antonia) Brunsveld:
10-1-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1283):
– Kind: Everhardus Hendrikus Brunsveld
– Geboren: 10-1-1850
– Gedoopt: 24-2-1850
– Vader: onbekend
– Moeder: Antonia Brunsveld
[cc 8-1-2009/21-3-2010 tB]
– Antonius (Teunis) Brunsveld:
4-9-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 98):
– Kind: Derk Willem Brunsveld
– Geboren: 4-9-1833
– Gedoopt: 15-9-1833
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemiena Janssen
[cc 3-10-2008/28-6-2010 tB]
– Antonius (Teunis) Brunsveld:
3-12-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 325):
– Kind: Johanna Berendina Brunsveld
– Geboren: 3-12-1836
– Gedoopt: 18-12-1836
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemina Janssen
[cc 30-10-2008/28-6-2010 tB]
– Antonius (Teun) Brunsveld:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 619),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 74
– Aantal gezinsleden: 10 [dit is nr. 9]
– Naam: [#Catharina] [^Teun] Brunsveld
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 6 [sc.: Zielen]
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Antonius (Teunis) Brunsveld:
20-9-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 611):
– Kind: Frederika Brunsveld
– Geboren: 20-9-1840
– Gedoopt: 25-10-1840
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemina Janssen // [cc 7-11-2008/14-6-2010 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BRUNSVELD (nr. 120 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 6

– Antonius (2x) (Antonij/Teunis) Brunsveld:
27-6-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 889):
– Kind: Antonij Brunsveld
– Geboren: 27-6-1844
– Gedoopt: 28-7-1844
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Harmina Janssen
[cc 21-11-2008/8-5-2010 tB]
– Antonius (Teunis) Brunsveld:
23-2-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1212):
– Kind: Johanna Everdina Brunsveld
– Geboren: 23-2-1849
– Gedoopt: 18-3-1849
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemina Jansen
[cc 24-12-2008/30-3-2010 tB]
– Antonius (Antoon) Brunsveld:
24-11-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2405):
– Kind: Antoon Brunsveld
– Geboren: 24-11-1863
– Gedoopt: 27-12-1863
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 19-4-2009/14-11-2009 tB]
– Antonius (Antonij) Brunsveld:
7-4-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2744):
– Kind: Johannes Antonius Brunsveld
– Geboren: 7-4-1867
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Antonij Brunsveld
– Moeder: Christina Maria Aalderink
[cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]
– Antonius (Antoon) Brunsveld:
23-8-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3686):
– Kind: Antoon Brunsveld
– Geboren: 23-8-1875
– Gedoopt: 26-9-1875
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 10-6-2009/20-6-2009 tB]
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– Antonius (Antoon) Brunsveld:
28-3-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 28-3-1877 No 22 / Heden den Acht en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Harmanus Lambertus Klaassen, daglooner oud negen en dertig jaren, wonende te Dichteren en Antoon Brunsveld, landbouwer oud drie en dertig jaren, wonende te
Dichteren beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den Zes en
twintigsten der maand Maart des jaars achttien honderd zeven en zeventig, des avonds ten elf
uren, te Dichteren voornoemd in het huis No 17 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Veertien Jaar is overleden Christina Berendina Waenink, zonder beroep geboren en wonende in
deze gemeente, [Dochter>] Dochtertje van Harmanus Waenink, landbouwer wonende binnen
deze gemeente en van wijlen Maria Vos. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met den tweeden Comparant, hebbende de eerste comparant verklaard geen
schrijven te hebben geleerd. / A. Brunsveld. / GJHorsting // [cc 22-1-2004/19-5-2006 tB]
– Arnolda Margaretha (Arendiena Margaritha) Brunsveld:
11-2-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1205):
– Kind: Arendiena Margaritha Brunsveld
– Geboren: 11-2-1849
– Gedoopt: 25-2-1849
– Vader: Hendrikus Brunsveld
– Moeder: Harmina Berentjen Veurentjes
[cc 24-12-2008/18-1-2010 tB]
– Arnoldus (Arend) Brunsveld:
15-2-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 15-2-1817 No 9 / Heden den Vyftienden
der maand February 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 / Arend Brunsveld dagloner
oud veertig jaren, uit de Buurschap Yzevoorde / en Hendrik Wolsink dagloner oud vijfentwintig
jaren uit de Buurschap Yzevoorde / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den vijftienden der maand Februarij des jaars 1817, des morgens ten drie uren,
in het huis No. 123 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en vyftig jaren is overleden Jenneken Oberink, Echtgenote van Willem Tenk nalatende vyf kinderen. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, verklarende de eerste getuige niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Brunsveld:
23-9-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 23-9-1818 No 29 / Heden den drie en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om
acht uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Arend Brunsveld dagloner
oud vijftig jaren, en Hendrik Wolsink dagloner oud Zes en twintig jaren, beide in de Buurschap
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Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en
twintigsten der maand September 1818 des morgens ten drie uren, in het huis No. 123 binnen
dit Ambt, in den ouderdom van Zeven en twintig jaren is overleden Derksken Zevalkink dochter
van Teunes Zevalkink en Jenneken Oberink overleden, gewoond hebbende 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 den Secretaris en tweede comparant geteekend is, hebbende eerste comparant verklaard niet te kunnen schrijven. / Hendrik Wolsink / S Horsting / J H Cremer
HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Brunsveld:
1-2-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 1-2-1819 No 4 / Heden den Eersten der
maand Februarij een duizend acht honderd en negentien, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Wolsink dagloner oud Zes en twintig
jaren, en Hendrik Waalder boerenarbeider oud twee en twintig jaren, beide in de Buurschap
Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten
der maand Januarij 1819 des avonds ten negen uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen dit
Ambt, in den ouderdom van twee jaren is overleden eene dochter van Arend Brunsveld dagloner en Grietjen Kroets wonende in opgemelde buurtschap, met name Grietjen / 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 onderteekend is / Hendrik Wolsink / Hendrik Waalder / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Brunsveld:
6-10-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 6-10-1823 No 51 / Heden den Zesden der
maand October een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om negen uren, is
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Arend Brunsveld dagloner oud vijftig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
zoon welke zijne huisvrouw Grietjen Knoest oud vijf en dertig jaren, op vrijdag den derde der
maand october 1823, des nademiddags ten half twaalf 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 Gerrit Jan Wossink landbouwer oud zestig jaren,
en van Hendrik Wolsink dagloner oud twee en dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den tweeden getuige, hebbende comparant en eerste getuige verklaard niet te
Kunnen Schrijven / Hendrik Wolsink / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arend/Arent) Brunsveld:
24-12-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 391):
– Kind: Arend [volgens het zgn. contradoopboek (inv.nr. 22): Arent] Brunsveld
– Geboren: –
– Gedoopt: 24-12-1837
– Vader: – (onecht)
– Moeder: Teuntjen Brunsveld
[hieronder twee handtekeningen: H W d~ Wilde / W. Kreunen]
[cc 30-10-2008/28-6-2010 tB]
– Arnoldus (Arend) Brunsveld:
3-3-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2146):
– Kind: Arend Brunsveld
– Geboren: 17-1-1861 te Groenlo
– Gedoopt: 3-3-1861
– Vader: onbekend
– Moeder: Aaltje Johanna Brunsveld // [cc 13-3-2009/7-12-2009 tB]
– Bart: zie sub Albertus
– Berendina Johanna (Berendina Johanna) Brunsveld:
22-12-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 328):
– Kind: Berendina Johanna Brunsveld
– Geboren: 22-12-1836
– Gedoopt: 22-12-1836
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritjen Lovink // [cc 30-10-2008/28-6-2010 tB]
– Berendina Johanna (Berendina Johanna) Brunsveld:
1-11-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2212):
– Kind: Everdina Christina Gerritsen
– Geboren: 1-11-1861
– Gedoopt: 24-11-1861
– Vader: Gerrit Gerritsen
– Moeder: Berendina Johanna Brunsveld
[cc 3-4-2009/1-12-2009 tB]
– Berendina Johanna (Berendina Johanna) Brunsveld:
17-2-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2434):
– Kind: Gerhardus Harmanus Gerritsen
– Geboren: 17-2-1864
– Gedoopt: 27-3-1864
– Vader: Gerrit Gerritsen
– Moeder: Berendina Johanna Brunsveld
[cc 19-4-2009/11-11-2009 tB]
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– Bernardus (Berend) Brunsveld:
29-1-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 29-1-1817 No 4. / Heden den negen en
twintigsten der maand Januarij 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 Martinus Jolink, Klompenmaker oud vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van eenen [niet ingevuld] welke zijne huisvrouw Alberdiena
Brunsveld oud vier en dertig jaren, op dingsdag den acht en twintigsten der maand Januarij
voornoemd, des avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaamen te willen geven van Evert Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van Christiaan Hartman, Klompenmaker, oud twee en Zestig jaren, en van
Berend Brunsveld, Daghuurder oud dertig 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 de Vader van dat Kind, en den Secretaris, hebbende de beide Getuigen verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / M Jolink / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Brunsveld:
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]
– Bernardus (Berend) Brunsveld:
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
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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]
– Bernardus (Barend) Brunsveld:
17-10-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 108):
– Kind: Barend Brunsveld
– Geboren: 17-10-1833
– Gedoopt: 10-11-1833
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritjen Lovink
[cc 3-10-2008/28-6-2010 tB]
– Bernardus Antonius (Bernardus Antonius) Brunsveld:
7-8-1852: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1492):
– Kind: Bernardus Antonius Brunsveld
– Geboren: 7-8-1852
– Gedoopt: 29-8-1852
– Vader: Hendrikus Brunsveld
– Moeder: Harmina [Berendjen>] Berentjen Veurentjes
[cc 30-1-2009/18-1-2010 tB]
– Brunsveld ~ Zelhem:
25-7-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 25-7-1816 No 40 / Heden den vyf en twintigsten der maand July achttien honderd en zestien, des morgens om half acht uren, zijn voor ons
Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Jan te Brunsveld Landbouwer [#oud vier en zes] [√twee
woorden geroyeerd] oud vier en Zestig jaren, en Evert Elshof Landbouwer oud zes en dertig
jaren, naburen doch geen bloedverwanten beide in deze Gemeente in Brunsveld en den Heidenhoek woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten der maand July
dezes jaars achttienhonderd en zestien, des nademiddags ten twee uren, binnen deze Gemeente
in den ouderdom van ruym tien weken [#jaren] is overleden Evert Ten Holder een zoontje van
Gradus Ten Holder en Janna Sessink Ehelieden geboren den Elfden may Laastleden woonachtig
geweest in Brunsveld voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door den tweden getuyge met ons is getekend alzoo den eersten
getuyge verklaard heeft niet te Kunnen Schryven / E Everd Elshof / Hem Becking // [cc 23-92002/25-8-2003 tB]
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– Catharina (Catharina) Brunsveld:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 619),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 74
– Aantal gezinsleden: 10 [dit is nr. 9]
– Naam: [#Catharina] [^Teun] Brunsveld
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 6 [sc.: Zielen]
[cc 6-2-2004/7-4-2004 tB]
– Cornelius (Cornelis) Bronsveld:
18-10-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 18-10-1815 No 176 / In het jaar achtien
honderd vijftien den agtienden October zijn voor ons Burgemr: van Zutphen Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat gecompareerd Cornelis Bronsveld oud agt & dertig Jaren van beroep Kleermaker wonende te Zutphen welke ons hebben (!) verklaard dat op den Zestienden October dezes
jaars des morgens ten Elf uren in het huis No. 499 is overleden een dochtertje Zynde doodgeboren uit hem declarant en Aaltjen Boesewinkel; deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid
van Jan Kerkmeijer oud twee en zestig Jaren Koopman, en Hendrik Beunck oud agt & dertig Jaren schoenmaker, beide wonende te Zutphen. / van al het welk wij acte hebben opgemaakt en
hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de getuigen de vader verklarende niet te Kunnen Schrijven. / De Burgemr / AWW Sloet // [cc 1982-1999 tB]
– Derk: zie sub Theodorus
– Elisabeth (Elsken) Brunsveld:
24-11-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 24-11-1823 No 57 / Heden den Vier en twintigsten der maand November 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 Bluemink dagloner oud
vijf en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Elsken Brunsveld oud drie en dertig jaren, op zondag den drie en twintigsten der maand november 1823, des nademiddags ten twee
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Berendina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik
willem Bulten dagloner oud zeventig jaren, en van Berend Bulten dagloner 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 den comparant en eersten getuige, hebbende tweede getuige verklaard niet te kunnen schrijven / G J blming (!) / h W bulten / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Elisabeth (Elsken) Brunsveld:
24-11-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 24-11-1823 No 58 / Heden den Vier en twintigsten der maand November 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 Bluemink dagloner oud
vijf en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Elsken Brunsveld oud drie en dertig jaren,
op Zondag den drie en twintigsten der maand november 1823, des nademiddags ten half drie
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 Hendrik willem
Bulten dagloner oud Zeventig jaren, en van Berend Bulten dagloner 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 den comparant en eersten getuige, hebbende tweede getuige verklaard niet te kunnen schrijven / G J [:met puntjes op de “J”] blueming / h
W bulten / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Brunsveld:
16-6-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2760):
– Kind: Everdina Brunsveld / [hieronder het niet nader verklaarde getal 900]
– Geboren: 16-6-1867
– Gedoopt: 30-6-1867
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 27-4-2009/15-10-2009 tB]
– Everdina Hendrica (Everdina Hendrika) Brunsveld:
2-4-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3185):
– Kind: Everdina Hendrika Brunsveld
– Geboren: 2-4-1871
– Gedoopt: 30-4-1871
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[hieronder (op de volgende bladzijde) in een andere hand:]
Gezien by de kerkvisitatie / 8 Mei 1871 / [een onvoltooide hoofdletter H, gevolgd door twee
handtekeningen:] G [R?] Erdbrink / H P Tjeenk Willin[k?]
[cc 31-5-2009/4-9-2009 tB]
– Everhardus Hendricus (Everhardus Hendrikus) Brunsveld:
10-1-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1283):
– Kind: Everhardus Hendrikus Brunsveld
– Geboren: 10-1-1850
– Gedoopt: 24-2-1850
– Vader: onbekend
– Moeder: Antonia Brunsveld // [cc 8-1-2009/21-3-2010 tB]
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– Everhardus Hendrikus (Everhardus Hendricus) Brunsveld:
20-8-1874: Geboortenregister gemeente Doesburg, 20-8-1874 No. 98. / Op heden den twintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd vier en zeventig, is voor ons Godfried
August Baum, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in
het huis der Gemeente, verschenen, Adam Frits oud tweeendertig jaren, van beroep marskramer
wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op Dingsdag den Achttienden
der maand Augustus dezes jaars, des namiddags ten twee uren, ten zynen huize, is geboren, een
kind, van het vrouwelijk geslacht, uit Aaltje Johanna Brunsveld. zyne huisvrouw, zonder beroep, wonende alhier welk kind zal genaamd worden Gardina Margaretha / Waarvan wij deze
Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Gerritsen oud Zes en zestig jaren,
van beroep touwslager en van Everhardus Hendrikus Brunsveld oud vieren twintig jaren, van
beroep arbeider beide wonende binnen deze Gemeente, als Getuigen, welke Acte wij, na in de
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met
den tweede getuige. De Comparant en de eerste getuige hebben verklaard het schryven of naamteekenen niet Kundig te zijn. / E H Brunsveld / Baum // [cc (microfiche) 27-10-2006/27-8-2007
tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brunsveld:
17-10-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 108):
– Kind: Barend Brunsveld
– Geboren: 17-10-1833
– Gedoopt: 10-11-1833
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritjen Lovink
[cc 3-10-2008/28-6-2010 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brunsveld:
22-12-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 328):
– Kind: Berendina Johanna Brunsveld
– Geboren: 22-12-1836
– Gedoopt: 22-12-1836
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritjen Lovink
[cc 30-10-2008/28-6-2010 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brunsveld:
21-10-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 614):
– Kind: Steven Hermanus Brunsveld
– Geboren: 21-10-1840
– Gedoopt: 15-11-1840
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritjen Loovink
[cc 7-11-2008/12-6-2010 tB]
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– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brunsveld:
15-7-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 664):
– Kind: Evert Jan Brunsveld
– Geboren: 15-7-1841
– Gedoopt: 5-8-1841
– Vader: Gerrit Brunsveld
– Moeder: Teuntjen Arendsen
[cc 7-11-2008/6-6-2010 tB]
– Everhardus Johannes (E:J:) Brunsveld:
16-5-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 881):
– Kind: Jenneken Brunsveld
– Geboren: 16-5-1844
– Gedoopt: 16-6-1844
– Vader: E:J: Brunsveld
– Moeder: G: Loovink
[cc 21-11-2008/11-5-2010 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brunsveld:
7-6-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1086):
– Kind: Gerrit Jan Brunsveld
– Geboren: 7-6-1847
– Gedoopt: 27-6-1847
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritje Loovink
[cc 26-11-2008/17-4-2010 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brunsveld:
16-5-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1397):
– Kind: Gradus [Jak>] Jacobus Brunsveld
– Geboren: 16-5-1851
– Gedoopt: 22-6-1851
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: [Gert>] Gerritjen Lovink
[cc 8-1-2009/6-3-2010 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brunsveld:
4-12-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3476):
– Kind: Evert Jan Brunsveld
– Geboren: 4-12-1873
– Gedoopt: 28-12-1873
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 7-6-2009/18-7-2009 tB]
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– Everhardus Johannes (?) (E.J.) Brunsveld:
1911-1912: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 0512, gedrukt en met inkt ingevuld
formuliertje, getiteld: Brandweer 1911-1912
– Betreft: Ladders en Haken
– Opzichters: D Polman [en] B. Gysberts
– Manschappen: 8 [dit is nr. 8]
– Appèl: –
– Naam: Brunsveld E.J
– Geboortejaar: 72 [= 1872]
– Beroep: arbeider
– Straat: Torensteeg
– Huisnummer: C 270
– Bemerkingen: –
[cc 25-1-2002/27-2-2004 tB]
– Frederica (Frederika) Brunsveld:
20-9-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 611):
– Kind: Frederika Brunsveld
– Geboren: 20-9-1840
– Gedoopt: 25-10-1840
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemina Janssen
[cc 7-11-2008/14-6-2010 tB]
– Frederica (Fredrika) Brunsveld:
2-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2996):
– Kind: Fredrika Willemina Saalmink
– Geboren: 2-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Albert Saalmink
– Moeder: Fredrika Brunsveld
[cc 21-5-2009/30-9-2009 tB]
– Frederica (Frederika) Brunsveld:
26-9-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3347):
– Kind: Antoon Saalmink
– Geboren: 26-9-1872
– Gedoopt: 27-10-1872
– Vader: Albert Saalmink
– Moeder: Frederika Brunsveld
[cc 4-6-2009/11-8-2009 tB]
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– Frederica (Fredrika) Brunsveld:
19-12-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3614):
– Kind: Heintje Saalmink
– Geboren: 19-12-1874
– Gedoopt: 29-3-1875
– Vader: Albert Saalmink
– Moeder: Fredrika Brunsveld
[cc 9-6-2009/28-6-2009 tB]
– Georgius (Jurrien) Brunsveldt:
9-5-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 9-5-1816 No [8, veranderd in:] 7 / Heden den
negenden der maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om half Zes
uren, zijn voor ons Petrus, Jakobus, Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Roelof Prins oud zes en
dertig jaren, Bakker van beroep en Jan Everhard Gelink oud negen en twintig jaren kledermaker
van beroep beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zevenden der maand Meij des jaars 1816 des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 12 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en Zestig jaren is overleden Maria Brunsveldt
zonder beroep Dogter van Jurrien Brunsveldt en Fenne Ligtenberg / 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 /
P:J:H: Velsen / Roelof Prins / J:E: Gelink // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Grietje) Brunsveld:
?-4-1747: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 81v, linkerkolom): 1747. / [na:
“op paaschen 1747. hebben belijdenisse des geloofs gegeven”] / Grietje Brunsveld. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerharda (Grietjen) Brunsveld:
1-2-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 1-2-1819 No 4 / Heden den Eersten der
maand Februarij een duizend acht honderd en negentien, des voordemiddags om elf uren, zijn
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Wolsink dagloner oud Zes en twintig
jaren, en Hendrik Waalder boerenarbeider oud twee en twintig jaren, beide in de Buurschap
Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten
der maand Januarij 1819 des avonds ten negen uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen dit
Ambt, in den ouderdom van twee jaren is overleden eene dochter van Arend Brunsveld dagloner en Grietjen Kroets wonende in opgemelde buurtschap, met name Grietjen / 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 onderteekend is / Hendrik Wolsink / Hendrik Waalder / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Gerritjen) Brunsveld:
30-12-1834: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 188):
– Kind: Jan Lovink
– Geboren: 30-12-1834
– Gedoopt: 25-1-1835
– Vader: Willem Lovink
– Moeder: Gerritjen Brunsveld
[cc 3-10-2008/28-6-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Brunsveld:
20-7-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 299):
– Kind: Johanna Lovink
– Geboren: 20-7-1836
– Gedoopt: 24-7-1836
– Vader: Willem Lovink
– Moeder: Gerritjen Brunsveld
[cc 30-10-2008/28-6-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Brunsveld:
27-9-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 531):
– Kind: Berendina Lovink
– Geboren: 27-9-1839
– Gedoopt: 27-10-1839
– Vader: Willem Lovink
– Moeder: Gerritjen Brunsveld
[cc 5-11-2008/28-6-2010 tB]
– Gerharda (Grada) Brunsveld:
20-9-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 613):
– Kind: Antje van Amerongen
– Geboren: 20-9-1840
– Gedoopt: 8-11-1840
– Vader: Gerrit Jan van Amerongen
– Moeder: Grada Brunsveld
[cc 7-11-2008/14-6-2010 tB]
– Gerharda (Gerretje) Brunsveld:
27-7-1841: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 862): 27 July [1841] is geboren en den
22 Augustus gedoopt / Martinus / Zoon van Hendrik Buunk en Gerretje Brunsveld. // [cc 6-72009/29-6-2010 tB]
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– Gerharda (Grada) Brunsveld:
10-2-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 859):
– Kind: Mina Antonina (!) van Amerongen
– Geboren: 10-2-1844
– Gedoopt: 10-3-1844
– Vader: Gerritjan van Amerongen
– Moeder: Grada Brunsveld
[cc 21-11-2008/14-5-2010 tB]
– Gerharda (Gerritje) Brunsveld:
24-7-1845: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 967):
– Kind: Steven Hermanus Lovink
– Geboren: 24-7-1845
– Gedoopt: 17-8-1845
– Vader: Willem Lovink
– Moeder: Gerritje Brunsveld
[cc 26-11-2008/1-5-2010 tB]
– Gerharda (Gerritje) Brunsveld:
21-10-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1647):
– Kind: Wilhelmina Berendina Lovink
– Geboren: 21-10-1854
– Gedoopt: 19-11-1854
– Vader: Willem Lovink
– Moeder: Gerritje Brunsveld
[cc 20-2-2009/11-2-2010 tB]
– Gerharda (Gerritje) Brunsveld:
11-10-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3141):
– Kind: Gerritje Brunsveld
– Geboren: 11-10-1870 / [hiernaast:] te Zelhem
– Gedoopt: 27-11-1870
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 26-5-2009/14-9-2009 tB]
– Gerhardus (Gerret) Brunsveld:
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
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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]
– Gerhardus (Garret) Brunsveld:
6-11-1819: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel, 6-11-1819 No 52. / Heden den
Zesden der maand November een duizend acht honderd en negentien, des middags om Een
uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Garret
Brunsveld Dagloner oud Vyf en dertig jaren, en Albarth Jansen dagloner oud Een en twintig
jaren, beide in de Buurschap Hummelo onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfden der maand November 1819 des Morgens ten Vier uren, in het huis
No. 60 binnen dit Ambt, [#in den ouderdom van ... jaren is overleden] is doodgeboren en hetwelk ons levenloos is voorgesteld een kind van het vrouwelyke geslacht van Garret Garretsen
dagloner oud Een en dertig Jaren en van Harmina Wansink oud Zes en twintig Jaren Ehelieden.
/ Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door
ons met de laatste getuige is onderteekend Verklarende de eerste getuige niet te Kunnen Schryven / Albarth Jansen / Egb: Garretsen // [cc 24-7-2003/1-9-2005 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brunsveld:
15-7-1841: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 664):
– Kind: Evert Jan Brunsveld
– Geboren: 15-7-1841
– Gedoopt: 5-8-1841
– Vader: Gerrit Brunsveld
– Moeder: Teuntjen Arendsen // [cc 7-11-2008/6-6-2010 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brunsveld:
19-4-1850: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1306):
– Kind: Bart Brunsveld
– Geboren: 19-4-1850
– Gedoopt: 26-5-1850
– Vader: Gerrit Brunsveld
– Moeder: Teuntjen Arendsen // [cc 8-1-2009/18-3-2010 tB]
– Gerhardus Jacobus (Gradus Jacobus) Brunsveld:
16-5-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1397):
– Kind: Gradus [Jak>] Jacobus Brunsveld
– Geboren: 16-5-1851
– Gedoopt: 22-6-1851
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: [Gert>] Gerritjen Lovink // [cc 8-1-2009/6-3-2010 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brunsveld:
?-4-1756: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 91r, linkerkolom): 1756. / [na:
“op paaschen zijn na gedane belijdenisse des geloofs tot ledematen aangenomen”] / Gerrit Jan
Brunsveld / [#attest naar Hummelo 22 dec: 1777. (deze aantekening was bedoeld voor de hierna genoemde Gerrit Nusseler)] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brunsveld:
7-6-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1086):
– Kind: Gerrit Jan Brunsveld
– Geboren: 7-6-1847
– Gedoopt: 27-6-1847
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritje Loovink
[cc 26-11-2008/17-4-2010 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brunsveld:
11-10-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3141):
– Kind: Gerritje Brunsveld
– Geboren: 11-10-1870 / [hiernaast:] te Zelhem
– Gedoopt: 27-11-1870
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 26-5-2009/14-9-2009 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brunsveld:
10-5-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3307):
– Kind: Jan Willem Brunsveld
– Geboren: 10-5-1872
– Gedoopt: 30-6-1872
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 4-6-2009/17-8-2009 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brunsveld:
4-12-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3476):
– Kind: Evert Jan Brunsveld
– Geboren: 4-12-1873
– Gedoopt: 28-12-1873
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 7-6-2009/18-7-2009 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brunsveld:
23-8-1875: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3686):
– Kind: Antoon Brunsveld
– Geboren: 23-8-1875
– Gedoopt: 26-9-1875
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 10-6-2009/20-6-2009 tB]
– Hendrica (Hendrica) Brunsfeld:
9-11-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. / Nov. 9. / Jacobus Bouman Z.v. Jan
Bouman uijt Mechelen. / en Hendrica Brunsfeld J.d. onder Doetichem / getrouwt alhier Dec 1
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Brunsveld:
22-9-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 22-9-1819 No 28 / Heden den Twee en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd en negentien, des voordemiddags
om half elf uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Steenhouwer
Landbouwer oud Zeventig jaren, en Harmen Diepenbroek dagloner oud drie en dertig jaren, beide in de Buurschap Oosseld onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den twee en twintigsten der maand September 1819 des morgens ten vier uren, in het huis No.
261 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zes en Zeventig jaren is overleden Hendrik Brunsveld weduwenaar van Marguerita ten Brink / 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 20-9-2002/26-5-2006 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Brunsveld:
6-10-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 6-10-1823 No 51 / Heden den Zesden der
maand October een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om negen uren, is
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Arend Brunsveld dagloner oud vijftig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
zoon welke zijne huisvrouw Grietjen Knoest oud vijf en dertig jaren, op vrijdag den derde der
maand october 1823, des nademiddags ten half twaalf 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 Gerrit Jan Wossink landbouwer oud zestig jaren,
en van Hendrik Wolsink dagloner oud twee en dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den tweeden getuige, hebbende comparant en eerste getuige verklaard niet te
Kunnen Schrijven / Hendrik Wolsink / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrikus) Brunsveld:
11-2-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1205):
– Kind: Arendiena Margaritha Brunsveld
– Geboren: 11-2-1849
– Gedoopt: 25-2-1849
– Vader: Hendrikus Brunsveld
– Moeder: Harmina Berentjen Veurentjes
[cc 24-12-2008/18-1-2010 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Brunsveld:
7-8-1852: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1492):
– Kind: Bernardus Antonius Brunsveld
– Geboren: 7-8-1852
– Gedoopt: 29-8-1852
– Vader: Hendrikus Brunsveld
– Moeder: Harmina [Berendjen>] Berentjen Veurentjes
[cc 30-1-2009/18-1-2010 tB]
– Hendricus (?) (Henk) Brunsveld:
19-8-1995 (rouwadvertentie uit “De Gelderlander”): Heden nam de Heere, toch nog onverwacht, na een ernstige, geduldig gedragen ziekte, van ons weg, onze lieve vader en opa Hendrik
Jan Brunsveld / weduwnaar van Everdina Wiltink / op de leeftijd van 78 jaar. / “Denk aan mij
toch in gena, Om uw goedheid eer te geven.” uit ps. 25 berijmd. / Deze woorden tekenden zijn
leven. / Nijmegen: Henk Brunsveld / Zelhem: Joke Wiltink-Brunsveld [en] Gerard Wiltink [en]
Renske – Marien [en] Lambert, Rieke / Zeist: Ineke Brunsveld [en] Gerard Tel [en] Rik, JanWillem, Rianne / Schaarsbergen: Willy Brunsveld / Doetinchem: Janny van Toor-Brunsveld
[en] Wim van Toor [en] Reinier, Evelien, Bart, Wouter / Doetinchem, 17 augustus 1995 / Correspondentieadres: J.G. Wiltink-Brunsveld, Papaverstraat 51, 7021 ZJ Zelhem / De rouwdienst
zal D.V. gehouden worden op dinsdag 22 augustus om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats “Slangenburg” aan de Nutselaer te Doetinchem. /
Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de kerk. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. / Liever geen bloemen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Brunsveld:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 43),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Beinum 20
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 6]
– Naam: Hendrik Jan Brunsveld
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/23-3-2004 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Brunsveld:
27-5-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 27-5-1873 No 25. / Heden den zeven en
twintigsten 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 Hendrik Jan Brunsveld, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende
in deze gemeente en Hendrik Dimmendaal, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den zesentwintigsten Mei dezes
jaars des voormiddags ten acht ure, in deze Gemeente is overleden Joannes Buiting, oud vier en
tachtig jaren, van beroep timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van Lucas
Buiting en van Hendrica Smits, beide overleden, eerst weduwnaar van Elizabeth Jacobs, en
daarna van Theodora Roelofs, en Echtgenoot van Antoinetta Bernhardina Kok, – / 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.J
Brunsveld / H Dimmendaal / C M Brantsen // [cc 16-2-2001/12-7-2001 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Brunsveld:
19-8-1995 (rouwadvertentie uit “De Gelderlander”): Heden nam de Heere, toch nog onverwacht, na een ernstige, geduldig gedragen ziekte, van ons weg, onze lieve vader en opa Hendrik Jan Brunsveld / weduwnaar van Everdina Wiltink / op de leeftijd van 78 jaar. / “Denk aan
mij toch in gena, Om uw goedheid eer te geven.” uit ps. 25 berijmd. / Deze woorden tekenden
zijn leven. / Nijmegen: Henk Brunsveld / Zelhem: Joke Wiltink-Brunsveld [en] Gerard Wiltink
[en] Renske – Marien [en] Lambert, Rieke / Zeist: Ineke Brunsveld [en] Gerard Tel [en] Rik,
Jan-Willem, Rianne / Schaarsbergen: Willy Brunsveld / Doetinchem: Janny van Toor-Brunsveld
[en] Wim van Toor [en] Reinier, Evelien, Bart, Wouter / Doetinchem, 17 augustus 1995 / Correspondentieadres: J.G. Wiltink-Brunsveld, Papaverstraat 51, 7021 ZJ Zelhem / De rouwdienst
zal D.V. gehouden worden op dinsdag 22 augustus om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats “Slangenburg” aan de Nutselaer te Doetinchem. /
Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de kerk. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. / Liever geen bloemen // [cc 1982-1999 tB]
– ten Holder (2x) ~ Brunsveld:
25-7-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 25-7-1816 No 40 / Heden den vyf en twintigsten der maand July achttien honderd en zestien, des morgens om half acht uren, zijn voor ons
Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Jan te Brunsveld Landbouwer [#oud vier en zes] [√twee
woorden geroyeerd] oud vier en Zestig jaren, en Evert Elshof Landbouwer oud zes en dertig
jaren, naburen doch geen bloedverwanten beide in deze Gemeente in Brunsveld en den Heidenhoek woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten der maand July
dezes jaars achttienhonderd en zestien, des nademiddags ten twee uren, binnen deze Gemeente
in den ouderdom van ruym tien weken [#jaren] is overleden Evert Ten Holder een zoontje van
Gradus Ten Holder en Janna Sessink Ehelieden geboren den Elfden may Laastleden woonachtig geweest in Brunsveld voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door den tweden getuyge met ons is getekend alzoo den eersten
getuyge verklaard heeft niet te Kunnen Schryven / E Everd Elshof / Hem Becking // [cc 23-92002/25-8-2003 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BRUNSVELD (nr. 120 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 25

– Ineke Brunsveld:
19-8-1995 (rouwadvertentie uit “De Gelderlander”): Heden nam de Heere, toch nog onverwacht, na een ernstige, geduldig gedragen ziekte, van ons weg, onze lieve vader en opa Hendrik
Jan Brunsveld / weduwnaar van Everdina Wiltink / op de leeftijd van 78 jaar. / “Denk aan mij
toch in gena, Om uw goedheid eer te geven.” uit ps. 25 berijmd. / Deze woorden tekenden zijn
leven. / Nijmegen: Henk Brunsveld / Zelhem: Joke Wiltink-Brunsveld [en] Gerard Wiltink [en]
Renske – Marien [en] Lambert, Rieke / Zeist: Ineke Brunsveld [en] Gerard Tel [en] Rik, JanWillem, Rianne / Schaarsbergen: Willy Brunsveld / Doetinchem: Janny van Toor-Brunsveld
[en] Wim van Toor [en] Reinier, Evelien, Bart, Wouter / Doetinchem, 17 augustus 1995 / Correspondentieadres: J.G. Wiltink-Brunsveld, Papaverstraat 51, 7021 ZJ Zelhem / De rouwdienst
zal D.V. gehouden worden op dinsdag 22 augustus om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats “Slangenburg” aan de Nutselaer te Doetinchem. /
Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de kerk. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. / Liever geen bloemen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Brunsveld:
29-3-1768: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 103r, linkerkolom): / 1768 /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 29 Maart 1768.”] / Janna Brunsveld / attest: naar Doesburgh 5 Novb: 1771. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsvelt:
29-3-1775: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 111r, linkerkolom): / 1775 /
van Doesborgh 29 Maart / Johanna Brunsvelt [<Brunsveld] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Brunsveld:
12-7-1786: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 159): Den 12 Julij [1786] geboren het
Dochtertjen van Jan Barink. en Janna Brunsveld, gedoopt den 16 Dito / Genaamt Meggelt //
[cc 1-5-2009/29-6-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsveld:
11-9-1788: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 191): Den 11 Septem: [1788] geboren
het Zoontjen van Jan Barink. en Johanna Brunsveld. / Gedoopt den 14 Dito / Genaamt Antony
// [cc 4-5-2009/29-6-2010 tB]
– Johanna (Janna) Brunsveld:
8-3-1790: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 163: Den 8 Maart gebooren, / Den 14 dito gedoopt. / Aaltjen / ouders Jan Baarink & Janna Brunsveld. // [cc 7-32003/9-11-2007 tB]
– Johanna (Janna) Brunsveld:
22-2-1793: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 200: den 22 February
geb. / Den 24 dito gedoopt / Harmyn / [Ouders:] Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 7-32003/6-11-2007 tB]
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– Johanna (Janna) Brunsveld:
19-8-1796: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 234: den 19 Aug. gebooren, / den 21 dito gedoopt. / Gerdina / [Ouders:] Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc 73-2003/2-11-2007 tB]
– Johanna (Janna) Brunsveld:
28-7-1799: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 272: den 28 July
gebooren, / den 4 Augustus ged. / Harmina. / [Ouders:] Jan Baarink, & Janna Brunsveld. // [cc
4-4-2003/28-10-2007 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsveld:
10-4-1815: Nieuw Archief gemeente Doesburg, inv.nr. 1826, eerste lijst, getiteld: “Litt. B. / 6
Militie-District / Hoofdplaats Zutphen / Provintie Gelderland // Inschrijvings-register voor de
Nationale Militie van de Gemeente Doesburgh. Over den Jaare 1815.” // [82 inschrijvingen
(vanaf nr. 57 op een anders ingedeeld formulier); aan het slot van deze vervolglijst (“model Litt.
C”) eindigend met de aantekening:] “Aldus opgemaakt door Ons Burgemeester van Doesburg
den Tienden April 1815. / E:A: VerHuell” // [ingedeeld in tien ongenummerde kolommen:] /
[1:] Numero van Inschrijving: 54/38 / [2a:] Naam: Rhee / van / [2b:] Voornaam: Johannes Hendricus / [3:] Geboorteplaats: Doesborgh / [4:] Datum van Geboorte: 1o December 1793 / [5:]
Woonplaats: [Haa>] Harderwyk / [6:] Beroep: Kuiper / [7a:] Voornaam van den Vader: Hendrik
/ [7b:] Naam van de Moeder: Brunsveld / [7c:] Voornaam van de Moeder: Johanna / [8:] Beroep van den Vader of Moeder indien de Vader overleden is: Daghuurder / [9:] Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige loting aan dezelve niet voldaan heeft: heeft Voldaan / [10:]
Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsveld:
26-1-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 26-1-1819 No 3 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd en negentien, des middags om twaalf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Steenhouwer Landbouwer oud
zeventig jaren, en Frederik Beijer oud vyftig jaren, beide in de Buurschap Oosseld onder dit
Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijfentwintigsten der maand
January 1819 des morgens ten negen uren, in het huis No. 261 binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zes en vijftig jaren is overleden Willem Masselink dagloner, echtgenoot van Johanna
Brunsveld, 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 den Secretaris en tweede
comparant is onderteekend, hebbende eersten comparant verklaard niet te kunnen schryven. /
fredrik Beijer / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Johanna) Bruinsveld:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 579): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Boekholt Straat
– Huisnummer: A 121
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 1]
– Naam: Johanna Bruinsveld
– Leeftijd: 73 jaar
– Geboorteplaats: Zelhem
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Weduwe”)
– Beroep of relatie: Werkvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 29-8-2003/6-10-2003 tB]
– Johanna (Jenneken) Brunsveld:
16-5-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 881):
– Kind: Jenneken Brunsveld
– Geboren: 16-5-1844
– Gedoopt: 16-6-1844
– Vader: E:J: Brunsveld
– Moeder: G: Loovink
[cc 21-11-2008/11-5-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsveld:
12-11-1862: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1223): [onder het kopje «1863.»:] / 12
Nov. [1862] geb / 4 Jan [1863] gedoopt / Reiniera Johanna / dochter van Matthijs Cornelis
[Harnsen>] Hansen en Johanna Brunsveld. // [cc 25-8-2009/6-1-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsveld:
27-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 27-2-1863 No. 19 / Heden den zeven en twintigsten februarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland,
verschenen / Hendrik Winters, oud vier en veertig jaren, van beroep landbouwer en Jan, Willem
Kelderman oud negen en dertig jaren, van beroep korenmolenaar beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den zes en twintigsten februarij dezes jaars, des
morgens ten acht uren, in het huis No. 8 in Braamt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
zestig jaren is overleden: Jan Wichman, landbouwer geboren te Wehl en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Johanna Brunsveld landbouwster wonende te Braamt en zoon van
/:aan de aangevers niet bekend:/ / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing
onderteekend met de aangevers. / H: winters / J W Kelderman / C v Hugenpoth // [cc 14-62000/8-1-2002 tB]
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– Johanna (Johanna) Brunsveld:
20-4-1864: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1252): [1864.] / 20 April geb. / 5 Juny
gedoopt / Maria Aleida / Dochter van Matthys Hansen en Johanna Brunsveld. // [cc 26-82009/29-6-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsveld:
19-5-1866: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1285): [1866] / 19 Mei geb en 1 Juli gedoopt / de dochter van Matthijs Cornelis Hansen en Johanna Brunsveld / genaamd Johanna //
[cc 30-8-2009/29-6-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Brunsveld:
28-12-1869: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1360): [onder het kopje «1870.»:] / 28
Dec 1869 geb en 6 Februari [1870] gedoopt / Hendrika / dochter van Matthys Cornelis Hansen
en Johanna Brunsveld. // [cc 21-9-2009/28-6-2010 tB]
– Johanna (?) (Janny) van Toor-Brunsveld:
19-8-1995: Rouwadvertentie uit “De Gelderlander”: Heden nam de Heere, toch nog onverwacht, na een ernstige, geduldig gedragen ziekte, van ons weg, onze lieve vader en opa Hendrik
Jan Brunsveld / weduwnaar van Everdina Wiltink / op de leeftijd van 78 jaar. / “Denk aan mij
toch in gena, Om uw goedheid eer te geven.” uit ps. 25 berijmd. / Deze woorden tekenden zijn
leven. / Nijmegen: Henk Brunsveld / Zelhem: Joke Wiltink-Brunsveld [en] Gerard Wiltink [en]
Renske – Marien [en] Lambert, Rieke / Zeist: Ineke Brunsveld [en] Gerard Tel [en] Rik, JanWillem, Rianne / Schaarsbergen: Willy Brunsveld / Doetinchem: Janny van Toor-Brunsveld
[en] Wim van Toor [en] Reinier, Evelien, Bart, Wouter / Doetinchem, 17 augustus 1995 / Correspondentieadres: J.G. Wiltink-Brunsveld, Papaverstraat 51, 7021 ZJ Zelhem / De rouwdienst
zal D.V. gehouden worden op dinsdag 22 augustus om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats “Slangenburg” aan de Nutselaer te Doetinchem. /
Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de kerk. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. / Liever geen bloemen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Berendina (Johanna Berendina) Brunsveld:
3-12-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 325):
– Kind: Johanna Berendina Brunsveld
– Geboren: 3-12-1836
– Gedoopt: 18-12-1836
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemina Janssen
[cc 30-10-2008/28-6-2010 tB]
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– Johanna Everdina (Johanna Everdina) Brunsveld:
23-2-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1212):
– Kind: Johanna Everdina Brunsveld
– Geboren: 23-2-1849
– Gedoopt: 18-3-1849
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemina Jansen
[cc 24-12-2008/30-3-2010 tB]
– Johanna G... (?) (Joke) Wiltink-Brunsveld:
19-8-1995: Rouwadvertentie uit “De Gelderlander”: Heden nam de Heere, toch nog onverwacht, na een ernstige, geduldig gedragen ziekte, van ons weg, onze lieve vader en opa Hendrik
Jan Brunsveld / weduwnaar van Everdina Wiltink / op de leeftijd van 78 jaar. / “Denk aan mij
toch in gena, Om uw goedheid eer te geven.” uit ps. 25 berijmd. / Deze woorden tekenden zijn
leven. / Nijmegen: Henk Brunsveld / Zelhem: Joke Wiltink-Brunsveld [en] Gerard Wiltink [en]
Renske – Marien [en] Lambert, Rieke / Zeist: Ineke Brunsveld [en] Gerard Tel [en] Rik, JanWillem, Rianne / Schaarsbergen: Willy Brunsveld / Doetinchem: Janny van Toor-Brunsveld
[en] Wim van Toor [en] Reinier, Evelien, Bart, Wouter / Doetinchem, 17 augustus 1995 / Correspondentieadres: J.G. Wiltink-Brunsveld, Papaverstraat 51, 7021 ZJ Zelhem / De rouwdienst
zal D.V. gehouden worden op dinsdag 22 augustus om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats “Slangenburg” aan de Nutselaer te Doetinchem. /
Voor de dienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de kerk. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. / Liever geen bloemen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) te Brunsveld:
25-7-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 25-7-1816 No 40 / Heden den vyf en twintigsten der maand July achttien honderd en zestien, des morgens om half acht uren, zijn voor ons
Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Jan te Brunsveld Landbouwer [#oud vier en zes]
[√twee woorden geroyeerd] oud vier en Zestig jaren, en Evert Elshof Landbouwer oud zes en
dertig jaren, naburen doch geen bloedverwanten beide in deze Gemeente in Brunsveld en den
Heidenhoek woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten der
maand July dezes jaars achttienhonderd en zestien, des nademiddags ten twee uren, binnen deze
Gemeente in den ouderdom van ruym tien weken [#jaren] is overleden Evert Ten Holder een
zoontje van Gradus Ten Holder en Janna Sessink Ehelieden geboren den Elfden may Laastleden
woonachtig geweest in Brunsveld voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door den tweden getuyge met ons is getekend alzoo
den eersten getuyge verklaard heeft niet te Kunnen Schryven / E Everd Elshof / Hem Becking //
[cc 23-9-2002/25-8-2003 tB]
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– Johannes (Jan) Brunsveld:
18-7-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 18-7-1823 No 40 / Heden den Achttienden der
maand Julij 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 Willem Jansen dagloner oud twee en vijftig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
zoon welke zijne huisvrouw Harmina Loman oud Zes en twintig jaren, op woensdag den zestienden der maand Julij 1823, des voordemiddags ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Derk Jan / waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Brunsveld landbouwer oud zes en vijftig
jaren, en van Harmen Nijenhuis landbouwer oud twee 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 comparant en eersten getuige, hebbende tweede getuige verklaard
niet te Kunnen Schrijven / Willem Jansen / Jan Brunsveld / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Antonius (Johannes Antonius) Brunsveld:
7-4-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2744):
– Kind: Johannes Antonius Brunsveld
– Geboren: 7-4-1867
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Antonij Brunsveld
– Moeder: Christina Maria Aalderink
[cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Brunsveld:
10-5-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3307):
– Kind: Jan Willem Brunsveld
– Geboren: 10-5-1872
– Gedoopt: 30-6-1872
– Vader: Gerrit Jan Brunsveld
– Moeder: Johanna Boesveld
[cc 4-6-2009/17-8-2009 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Brunsveld:
6-8-1874: Geboortenregister gemeente Doesburg, 6-8-1874 No. 89. / Op heden den Zesden der
maand Augustus een duizend acht honderd vier en zeventig, is voor ons Godfried August Baum,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der
Gemeente, verschenen, Sevrien Slotboom oud dertig jaren, van beroep Kleermaker wonende
binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op woensdag den vijfden der maand
Augustus dezes jaars, des namiddags ten twee uren, ten zynen huize, is geboren, een kind, van
het vrouwelijk geslacht, uit Antjen Duimelaar, zijne huisvrouw, zonder beroep, wonende alhier
welk kind zal genaamd worden Anna Sophia / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Jan Willem Brunsveld oud eenen zestig jaren, van beroep arbeider en
van Johannes Hermanus Faassen oud dertig jaren, van beroep Kleermaker beide wonende binDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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nen deze Gemeente, als Getuigen, welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben geteekend met den Comparant en de getuigen. / S
Slot boom / J W Brunsveld / J H Faassen / Baum // [cc (microfiche) 27-10-2006/3-9-2007 tB]
– K...: / – L...:
– Maria (Maria) Brunsveld:
?-4-1760: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 93v, rechterkolom): 1760 / [na:
“Op paaschen sijn tot Ledematen aangenomen”] / Maria Brunsveld / attest: naar Hummelo. 28
Meij 1764
– Maria (Maria) Brunsveldt:
9-5-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 9-5-1816 No [8, veranderd in:] 7 / Heden den
negenden der maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om half Zes
uren, zijn voor ons Petrus, Jakobus, Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Roelof Prins oud zes en
dertig jaren, Bakker van beroep en Jan Everhard Gelink oud negen en twintig jaren kledermaker
van beroep beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zevenden der maand Meij des jaars 1816 des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 12 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en Zestig jaren is overleden Maria Brunsveldt
zonder beroep Dogter van Jurrien Brunsveldt en Fenne Ligtenberg / 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 /
P:J:H: Velsen / Roelof Prins / J:E: Gelink // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus (Martien) Brunsveld:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 41),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: Beinum 20
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 4]
– Naam: Martien Brunsveld
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 16-1-2004/23-3-2004 tB]
– N...: / – O...: / – P...: / – Q...: / – R...:
– Sessink [Sesink] ~ Brunsveld:
25-7-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 25-7-1816 No 40 / Heden den vyf en twintigsten der maand July achttien honderd en zestien, des morgens om half acht uren, zijn voor ons
Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Jan te Brunsveld Landbouwer [#oud vier en zes] [√twee
woorden geroyeerd] oud vier en Zestig jaren, en Evert Elshof Landbouwer oud zes en dertig
jaren, naburen doch geen bloedverwanten beide in deze Gemeente in Brunsveld en den HeidenDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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hoek woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten der maand July
dezes jaars achttienhonderd en zestien, des nademiddags ten twee uren, binnen deze Gemeente
in den ouderdom van ruym tien weken [#jaren] is overleden Evert Ten Holder een zoontje van
Gradus Ten Holder en Janna Sessink Ehelieden geboren den Elfden may Laastleden woonachtig
geweest in Brunsveld voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door den tweden getuyge met ons is getekend alzoo den eersten
getuyge verklaard heeft niet te Kunnen Schryven / E Everd Elshof / Hem Becking // [cc 23-92002/25-8-2003 tB]
– Stephanus Hermanus (Steven Hermanus) Brunsveld:
21-10-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 614):
– Kind: Steven Hermanus Brunsveld
– Geboren: 21-10-1840
– Gedoopt: 15-11-1840
– Vader: Evert Jan Brunsveld
– Moeder: Gerritjen Loovink
[cc 7-11-2008/12-6-2010 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
4-9-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 98):
– Kind: Derk Willem Brunsveld
– Geboren: 4-9-1833
– Gedoopt: 15-9-1833
– Vader: Teunis Brunsveld
– Moeder: Willemiena Janssen
[cc 3-10-2008/28-6-2010 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
18-2-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1981):
– Kind: Willemina Brunsveld
– Geboren: 18-2-1859
– Gedoopt: 27-3-1859
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 13-3-2009/29-12-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
2-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2144):
– Kind: Willemina Brunsveld
– Geboren: 2-2-1861
– Gedoopt: 24-2-1861
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Berendina Bulten
[cc 13-3-2009/7-12-2009 tB]
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– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
24-11-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2405):
– Kind: Antoon Brunsveld
– Geboren: 24-11-1863
– Gedoopt: 27-12-1863
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 19-4-2009/14-11-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
16-6-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2760):
– Kind: Everdina Brunsveld / [hieronder (rechtsonder in de hoek van de pagina) het niet nader
verklaarde getal 900]
– Geboren: 16-6-1867
– Gedoopt: 30-6-1867
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 27-4-2009/15-10-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
2-4-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3185):
– Kind: Everdina Hendrika Brunsveld
– Geboren: 2-4-1871
– Gedoopt: 30-4-1871
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[hieronder (op de volgende bladzijde) in een andere hand:]
Gezien by de kerkvisitatie / 8 Mei 1871 / [een onvoltooide hoofdletter H, gevolgd door twee
handtekeningen:] G [R?] Erdbrink / H P Tjeenk Willin[k?]
[cc 31-5-2009/4-9-2009 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
9-6-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3536):
– Kind: Hendrika Willemina Masselink
– Geboren: [13>] 9-6-1874 / [De volgende dopeling (Derk Willem Brunsveld) is geboren op
13-6-1874; tB]
– Gedoopt: 26-7-1874
– Vader: Karel Masselink
– Moeder: Grada Toondina Kip
[cc 8-6-2009/10-7-2009 tB]
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– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Brunsveld:
13-6-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3537):
– Kind: Albertus Christiaan Brunsveld
– Geboren: 13-6-1874
– Gedoopt: 26-7-1874
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 8-6-2009/10-7-2009 tB]
– U...: / – V...:
– Wilhelmina (Willemina) Brunsveld:
28-3-1763: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 96v, linkerkolom): 1763 / [na:
“tot Ledematen aangenomen / 28 Maart”] / Willemina Brunsveld / attest: naar Steenderen 6
Meij 1765 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) van Brunsvelt:
30-8-1830: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 30-8-1830 No 48 / Heden den dertigsten der
maand Augustus één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / den Winkelier Bernardus Sellenraad oud acht en
Veertig jaren, Zoon van de Overledene / en Johann Fredrik Gautzsch oud acht en Veertig jaren,
mede van beroep Winkelier / beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten der maand Augustus des jaars achttien honderd en dertig, des nademiddags ten drie uren, in het huis No. 198 Wijk B binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van twee en tachtig Jaren is overleden Bernardus Sellenraad van beroep schoenmaker
weduwenaar van Wilhelmina van Brunsvelt geboren te Isselborch den Zevenden Maart Zeventienhonderd acht en Veertig uit wylen de Ehelieden Hendrik Sellenraad en Theodora Jansen beiden te Isselborg voornoemd overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide Comparanten / B:
Sellenraad / J.F. Gautzsch / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Brunsveld:
18-2-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1981):
– Kind: Willemina Brunsveld
– Geboren: 18-2-1859
– Gedoopt: 27-3-1859
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Alberdina Bulten
[cc 13-3-2009/29-12-2009 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Brunsveld:
2-2-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2144):
– Kind: Willemina Brunsveld
– Geboren: 2-2-1861
– Gedoopt: 24-2-1861
– Vader: Derk Willem Brunsveld
– Moeder: Berendina Bulten
[cc 13-3-2009/7-12-2009 tB]
– Wilhelmina (?) (Willy) Brunsveld:
19-8-1995 (rouwadvertentie in “De Gelderlander”): Heden nam de Heere, toch nog onverwacht,
na een ernstige, geduldig gedragen ziekte, van ons weg, onze lieve vader en opa Hendrik Jan
Brunsveld / weduwnaar van Everdina Wiltink / op de leeftijd van 78 jaar. / “Denk aan mij toch
in gena, Om uw goedheid eer te geven.” uit ps. 25 berijmd. / Deze woorden tekenden zijn leven.
/ Nijmegen: Henk Brunsveld / Zelhem: Joke Wiltink-Brunsveld [en] Gerard Wiltink [en] Renske – Marien [en] Lambert, Rieke / Zeist: Ineke Brunsveld [en] Gerard Tel [en] Rik, Jan-Willem,
Rianne / Schaarsbergen: Willy Brunsveld / Doetinchem: Janny van Toor-Brunsveld [en] Wim
van Toor [en] Reinier, Evelien, Bart, Wouter / Doetinchem, 17 augustus 1995 / Correspondentieadres: J.G. Wiltink-Brunsveld, Papaverstraat 51, 7021 ZJ Zelhem / De rouwdienst zal D.V.
gehouden worden op dinsdag 22 augustus om 13.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de algemene begraafplaats “Slangenburg” aan de Nutselaer te Doetinchem. / Voor de dienst
is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de kerk. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. / Liever geen bloemen // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...:

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 29 juni 2010 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aalderink (ook Eelderink e.d.) (G)
Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
Ansink (ook Antzing e.d.) (G)
Baars (ook Baers e.d.) (G)
Barink (ook Baarink e.d.) (G)
Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
Bongers (ook Bongards e.d.) (G)
Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.) (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.) (G)
Brus (ook Brussen e.d.) (G)
Cent (ook Senten e.d.) (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.) (G)
Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.) (G)
Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
Doetinchem (De Kruisberg) (G)
Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
Donkers (ook Donker e.d.) (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
Druten (ook van Druten e.d.) (G)
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)
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Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Gesink (ook Geessink e.d.) (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
Hamer (ook Hamers e.d.) (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)
Harterink (ook Hartring e.d.) (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.) (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.) (G)
Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
Kets (ook Ketz e.d.) (G)
Kok (ook Kock e.d.) (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander 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)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.) (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)
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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)
Remmelink (ook Remmeling e.d.) (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
Schut (ook Schutte e.d.) (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
Starink (ook Staring e.d.) (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.) (G)
Temmink (ook Temming e.d.) (G)
Terink (ook Teering e.d.) (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
Vels (ook Fels e.d.) (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.) (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.) (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)
Wenink (ook Weenink e.d.) (G)
Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.) (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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