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BUSSINK
(ook BEUSINCK, BEUSINK, BÖISING, BOSSINK, BUESINK,

BUESSINK, BUSING, BUSINK, BUSSINCK, BUSSING,
BUSSINGH, GROOTE BUSSINK e.d.)

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), een willekeurige verzameling afschriften van allerlei aard. Dit is de eerste editie van
het dossier Bussink (AHA-uitgave 148-1). Alle teksten zijn door ondergetekende getranscribeerd en alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van standaardnamen. Ook de
opmaak is door hem verzorgd.
De originele volgorde van inschrijving is in bepaalde gevallen aangegeven door middel
van AHA-volgnummers. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHAdossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd. In deze serie verschijnen regelmatig
nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven.
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– A... (alfabetisch-chronologisch op standaardnamen):
– Adolphus Johannes (Adolf Jan) Bussink:
14-3-1818: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 254: 1818 / den 14 Maart Zyn na voorafgaande belydenis des Geloofs, tot
Ledemaaten aangenomen / Derk Jan Colenbrander / Johanna Seinhorst / Theodora Vonderhorst,
/ Mijken Weenink, / Jacoba Aleida Berkelder, / Johanna Hendrika Slotboom / Grada Johanna
Boesveld / Gerret Jan Lammers, / Jan Vriesen. / Willem Slotboom / Fredrik Rougoor / Derk Jan
Veenhuis, / Johanna Colenbrander / Hendrina Tuunter, / Hendrika Colenbrander, / Grada Christina ten Beest, / Gerretjen ten Broeke, / Adolf Jan Bussink, / Derk Jan ten Brink. // [cc 19821999 tB]
– Albertus (Albert) Bussink:
6-10-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2680):
– Kind: Gezina Hermina Bussink
– Geboren: 6-10-1866
– Gedoopt: 4-11-1866
– Vader: Albert Bussink
– Moeder: Elisabeth Hamer
[cc 25-4-2009/22-10-2009 tB]
– Albertus (Albert) Bussink:
1-5-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2951):
– Kind: Bernardus Hermanus Bussink
– Geboren: 1-5-1869
– Gedoopt: 30-5-1869
– Vader: Albert Bussink
– Moeder: Elisabeth Hamer
[cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bussink:
18-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 18-1-1816 (nummer) 7 / Heden den achtienden der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des Voorde middags om Tien
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Hendricus Bussink
Dagloonder oud zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Bussink
oud vijf en dertig jaren, op Woensdag den Zeventienden der maand Jannuarij, des Morgens ten
Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen
geven van Hendrica / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit
Jan Garvelink Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Hendrik Jan ter Maat Dagloonder
oud vijftig 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 de tweede genoemde Getuige Daar
de Comparant en eerstgenoemde Getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Aleida (Aaltjen) Bussing:
18-12-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 18-12-1816 (ongenummerde akte nr.
50): Heden den Achttienden der maand December een duizend achthonderd zestien, 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 Gerret
Beks, Daghuurder oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Bussing oud negen en dertig jaren, op dingsdag den Zeventienden der maand December voornoemd, des middags ten twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft
de voornaam te willen geven van Harmina / waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Fredrik van Juchem, Deurwaarder, oud Zeven en vijftig jaren, en van Johannes Martinus Furstner Behanger 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 alle de voormelde Comparanten en den Secretaris. / G: Beks / Fk van Juchem /
J:M: Furstner / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Alijda) Bussing:
20-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 688): [1821.] / 20. Julii /
Baptizatus est Joannes / f: leg: Arnoldi Saals, et Dorotheae Willings Conj: / Susc: Willem Tijssen, et Alijda Bussing. // [cc 14-9-2007/3-3-2008 tB]
– Aleida (Aleida) Bussink:
26-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 743): [1822.] / 26 Jan: /
B~ptus: Theodorus / F: l: Hermani Kock, et Engelinae Gieling Par: / Gerardus Hagen: et Aleida
Bussink Susc: // [cc 25-10-2007/22-2-2008 tB]
– Aleida (Aaltjen) Bussink:
9-1-1824: Huwelijksregister gemeente Doetinchem, 9-1-1824 No 1. / Heden den negenden der
maand Januarij een duizend acht honderd vier en twintig, zijn voor ons Hendrik Fredrik Cremer, Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Jan Greven, van beroep arbeider, oud twee
en twintig jaren, geboren en woonachtig binnen deze Stad, meerderjarige zoon van Hendrik Jan
Greven van beroep Stratenmaker, mede alhier woonachtig en van wijlen Maria Sellen, ter dezer
Stede overleden, ter eenre; – en Aaltjen Beks, van beroep Dienstmaagd oud bijna twintig jaren
[nogmaals: jaren], geboren en woonachtig binnen deze Stad, minderjarige dochter van Gerrit
Beks overleden ter dezer Stede, en van wijlen Zijne nagelatene weduwe Aaltjen Bussink, zonder speciaal beroep, mede alhier woonachtig ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van
Jan Hendriksen van beroep Poortier oud Zes en Zestig jaren, Evert Hendrik Treurniet schoenmaker oud Zestig jaren, Jan Hendrik Koppe, geelgieter oud drie en veertig jaren, en Christiaan
Korsjen, schoenmaker oud twee en dertig jaren, allen meerderjarig en wonende binnen gemelde
Stad, in geene bloedverwantschap tot de aanstaande Echtgenoten staande door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk
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te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk
gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de
wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. een certificaat van den Heer
Gouverneur dezer Provincie bewyzende de voldoening door den bruidegom aan de Wet ten aanzien der nationale militie / 3o Een Extract uit het Doop boek der Hervormde Gemeente van Doetinchem, bewijzende den doop des bruidegoms alhier in den jare achttien Honderd en Een / 4o
Een dito aangaande de bruid alhier, in achttienHonderd en vier. / 5o Een Extract uit de Registers
van begraven van de moeder des bruidegoms in den jare achttien Honderd en Een / 6o Een attest
van het overlijden van den vader der bruid ter dezer Stede in den jare achttien Honderd en twintig: – Zijnde den vader des bruidegoms en de moeder der bruid alhier tegenwoordig, hunnen
toestemming tot dit huwelyk mondeling gevende / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk
Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan Bruidegom
en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop
door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Jan Greven en Aaltjen
Beks voornoemd door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt,
en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door
ons onderteekend benevens door alle voormelde comparanten en den Secretaris. / E H Treurniet
/ J.H.Köppe / C: Korssen / Jan Greven / Aaltjen Beks / Jan Hendriksen / H.J. Greven / H F Cremer / Aaltien Bussink / G:M:Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aaltjen) Busink:
1838: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 348: / 1838 Aangenomen / Alof Jan Hengeveld / Gerrit Jan Wensink / Willem
Romp / Berendina Onstink / Gerritjen Westerveld / Johanna Grada Drevers / Johanna Chatarina
Berendina Scholten / Aaltjen Busink / Gijsbertha Ilmer / Wilhelmina Krane / Hendrika Johanna Geurink // [cc 1982-1999 tB]
– Andreas (Andries) Busink:
17-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-1-1848 No 8. / Heden den Zeventienden der maand January achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Bernadus Verheyen van beroep Boerenwerk doende oud dertig jaren, en Andries Busink van beroep Verver oud dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zaturdag den vyftienden der maand Januarij
achttien honderd acht en veertig, des avonds ten elf uren, in het huis No. 430 in Ulft, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van elf jaren is overleden Wilhelm Lodewyk Mahne, zonder
beroep, geboren te Amsterdam, en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van den Heer
Daniel Mahne, Scheepsdoctor, in deze Gemeente woonachtig, doch thans afwezig, en van diens
echtgenoot vrouwe Helena Johanna van der Linde. / 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. / B Verheijen / A Busink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Andreas (Andries) Busink:
12-2-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-2-1858 No. 25 / Heden den twaalfden
der maand Februarij achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Andries Busink van beroep Verver oud een en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Francisca Alberta Grevers, Zijne huisvrouw
op Donderdag den elfden der maand Februarij achttien honderd acht en vijftig, des morgens ten
Vier uren, ten huize van hem Comparant, in den Pol N o. 468a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van Catharina Aleida. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Gradus Cornelissen van beroep daglooner oud negen en Veertig jaren, en Johan Bernard Horstik
van beroep Timmerman oud Zes en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen / A Busink / G Cornelissen / J.B. Horstik /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Antonia (Teunne) Bussink:
5-4-1743 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 43): April / Den 5den gestorven
teunne Bussink int armen huijs / den 7den begr: // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Teunis) Buesink:
29-11-1811: Overlijdensregister Canton Groenlo, 29-11-1811 / Acte van Overlijden. No 53. /
Op heden den Negen en Twintigste November achtienhondert en Elf des voormiddags om
Negen uuren, zijn voor mij J.A. Hummelinck Maire van het Canton Groenlo, Arrondissement
Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, functie doende van openbaren Officier van den
Burgerlijken staat, erscheenen / Jannes te[n] Have Mr Timmerman oud Zeven en Veertig jaren
en Jan Derk hommelink Bouwman oud Agt en dertig jaren, wonende [te>] in en onder Legtenvoorde Arrondissement Zutphen, Departement van den Boven-IJssel, / welke mij hebben verklaart, dat Nelle Klynpaske, wed. Teunis Buesink gewoond hebbende in Leevelde aan getuigen
neet verwand is overleden den Agt en Twintigst[en] der maand November achttienhondert en
Elf in hare Zoons woninge No 68 / Ingevolge deze verklaring heb ik deze Acte vervaardigd,
welke de beyde getuigen (als kunnende de getuige [#niet] schrijven) met mij hebben ondertekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Bussink:
15-4-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-4-1822 No 25 / Heden den vijftienden
der maand April een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten Tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveld fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Jan Wessels
Knopenmaker oud drie en vijftig Jaren, en Arnoldus Bussink Boerenwerk oud twee en vijftig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zondag den
veertienden der maand April achttien honderd twee en twintig des morgens ten twee uren, in het
huis No. 0 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaaren is
overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] Hendrik Hamerslag wielendraijer Eheman van
Willemina Dierking Zonder beroep, en Zoon van wijlen Jan Hamerslag en Johanna Gielink / En
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mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke
voorlezing, door mij is onderteekend. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] met Wessels nadat
Bussink daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schryven / Jan Wessels /
JRBoeveld // [cc 29-9-2001/22-8-2002 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Bussink:
14-9-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 858): [sub «1823 baptizati
sunt»] 14 Sept: / Hermanus: / F: illeg: Joannae Bussink [ut>] et, ut mater dicit, Wenceslai
Theyssen. / Arnoldus Bussink et Berdina Van de Velde Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Bussink:
5-4-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-4-1831 No 33. / Heden den Vyfden der
maand April één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren, is voor
ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Arnoldus Bussink, Dagloner oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Hendrina van Beek Zijne huisvrouw oud Vyf en twintig jaren, op Zondag den derden der maand April
een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Vyf uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelyk geslacht,
waaraan de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert Jan van Plueren daglooner oud Zes en vyftig jaren, en Hendrik Jan
Weninck dagloner oud vyfenvyftig Jaren [nogmaals: jaren], beide wonende in deze Gemeente,
waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den laatstgenoemden Getuigen, daar den Comparant en
eerstgenoemden getuigen daartoe door ons aangezocht Zynde om te teekenen Verklaarden niet
te Kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Bussink:
19-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-2-1839 No. 17 / Heden den Negentienden der maand Februarij een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus Prost, van beroep Schoenmaker oud Zes en dertig
jaren, en Gerrit Overkamp van beroep dagloner oud VyfenVyftig jaren, beide te Ulft in deze
Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand February des jaars achtien honderd negen en dertig des namiddags ten Vyf uren, in het huis No.
417 te Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaren en Zes maanden is overleden Johanna Bussink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van de ehelieden Arend Bussink en Hendrina van Beek, dagloners in deze Gemeente woonachtig. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. /
met den eerstgenoemde Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht
zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet Geleerd hebbende / b prost / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 7

– Arnoldus (Arnoldus) Bussink:
9-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen d.d. 9-1-1845 No 5. / Heden den negenden
der maand January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Hendricus Freriks, van beroep daglooner, oud acht en dertig jaren, en Arnoldus Bussink, van beroep daglooner oud vyf en veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den achtsten der maand
Januarij achttien honderd vijf en veertig, des middags ten vijf uren, in het huis No. 110 in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en twintig jaren is overleden Derk
Reijers, daglooner, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Gradus Reijers, daglooner, en Theodora te Kolf, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij
hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend, nadat de Comparanten, daartoe door
ons aangezocht Zynde, verklaard hadden niet te Kunnen schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Assuerus (Sweer) Beusink:
1-4-1756: Sweer Beusink, akkerman, geb. 1-4-1756 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 791 // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendje) Bussing:
?-9-1771: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1771. / Tegen Michael. / Berendje
Bussing / van Varseveld. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Beerntjen) Bussing:
15-7-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / dito [= Den 15 July] / Beerntjen Bussing overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendiena) Bussink:
17-4-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 17-4-1816 [nummer] 39 / Heden den Zeventienden der maand April een duizend achthonderd zestien, des avonds [#middags] om acht
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Bussink
Dagloonder oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Hendrica Bussink
oud Veertig jaren, op Dingsdag den Zestienden der maand April, des Morgens ten acht uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendiena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Garvelink Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Hendricus Bussink Dagloonder oud Zeven en
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 Daar den Comparant en Getuijgen verklaaren Niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Berendina (Berendiena) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 2-2-1746 geboren (AHA-volgnr. 2081), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 312:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 245
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 9)
– Naam: Berendiena Bussink
– Geboortedatum: den 2 Febr 1746
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 11 vertrokk~ naar Sub No [niet ingevuld] / No 10 vertrok naa[r]
Sub No 372 / No 12 vertrokk~ naar Sub 59
[cc 15-7-2004/29-9-2004 tB]
– Berentsen [Berends] ~ Busschi[nk]:
?-4-1711: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1711, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1711.”] / [nummer:] 306. Henrik Berentsen; van Busschi[nk] onder Zellem. //
[cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Bussinck:
15-2-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 15. febr: / Baptizatus est
Bernardus / Parentes Joan Bussinck et Gertruid frericks / Patrini Fredericus Hafkenscheid et
Cristina Borckes // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernt) Bussing:
19-4-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 19 Aapril is bernt bussing
overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Bussink:
2-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 2-1-1816 [nummer] 4 / Heden den Tweeden
der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des voor de middags om Elf uren, is voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Berend Bussink Dagloonder oud vijf
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Jenneken Boesveld oud Zeven en dertig jaren,
op Maandag den Eersten der maand Jannuarij, des Morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Dersken / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Adolph Wisselink Landbouwer, oud
Een en Zestig jaren, en van Aalbert Nijhuijs Landbouwer oud Een en vijftig 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 de Getuijgen daar de Comparant verklaard niet te kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Bussing:
16-11-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 718): [1821.] / 16. Nov: /
Baptizata est Hendrina / f: leg: Bernardi Bussing, et [nogmaals:] et Gertrudis Te Baaij Conj: /
Susc: Jo~es Bussing, et Gertrud Koenders. // [cc 14-9-2007/27-2-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Bussing:
6-11-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 870): [sub «1823 baptizati
sunt»] 6 Nov: / Gerardus Wilhelmus / F:l: Bernardi Bussing et Gerardae te Booy: [Par:] / Gerardus Arentzen et Joanna te Booy Susc: // [cc 31-10-2007/24-1-2008 tB]
– Bernardus (Bernadus) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1-1-1826 reg. (AHA-volgnr. 327), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 43:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 43
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 4)
– Naam: Bernadus Bussink [daaronder:] Zie verder Sub No 182
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: –
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: vertrokken den 29 Decemb 1826 naar No 182
[cc 8-4-2004/14-6-2004 tB]
– Bernardus (Bernadus) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-4-1795 geboren (AHA-volgnr. 1243), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 182:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 151
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 8)
– Naam: Bernadus Bussink
– Geboortedatum: den 28 April 1795
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 tot en met 12 vertrokken naar Sub No 43. / 8 tot 12 retour gekomen n Sub No 182 d~ 29 Dec~ 1826 / 7. J. Loskamp overl.
[cc 27-5-2004/11-8-2004 tB]
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– Bernardus (Berend) Bussink:
8-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-2-1831 No 25. / Heden den Achtsten der
maand february één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren, zijn
voor ons Jan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Aalbertus Dierking Landbouwer oud Zesendertig jaren, en Hendrik Span Dagloner oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zevenden der maand february een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 157
[in>] op de Mildt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf maanden is overleden Willem Bussink, Zonder beroep geboren en Woonachtig in deze Gemeente, Zoon van Berend Bussink en Gerritjen t Baaij Dagloners in de Buurschap Mildt gemeente Gendringen woonagtig. /
En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend, met den Eerstgenoemde Comparant, Nadat de
Twede Comparant door ons aangezocht zynde om te teekenen verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Bussink:
3-12-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-12-1831 No 122 / Heden den Derden der
maand December één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Bussink, dagloner
oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gerritjen te
Baay, Zyne huisvrouw oud Vier en twintig jaren, op Donderdag den Eersten der maand December een duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten tien uren, ten huize van hem
Comparant [in>] op de Mildt binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Theodorus Römer dagloner oud dertig jaren, en Jan Donker,
dagloner oud Zeven en dertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die
daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend, nadat de Comparant en de getuigen daartoe aangezocht Zynde verklaarden niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Bussink:
7-11-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-11-1833 No 77 / Heden den Zevenden
der maand november een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan te Pas, Linnenwever oud Zes en vyftig jaren, en Hendrik Span, dagloner oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag den Zesden der maand November een duizend acht honderd drie en dertig, des namiddags ten Vijf uren, in het huis No.
157 [<156] [in, veranderd in:] op de Mildt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie
dagen is overleden Theodorus Bussink, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van de Ehelieden Bernadus Bussink en Gerritjen te Baay dagloners in deze
gemeente woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
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deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / nadat de Comparanten daartoe door
ons aangezocht Zynde verklaard hadden niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Bussink:
28-11-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-11-1838 No. 106 / Heden den acht en
twintigsten der maand November een duizend acht honderd acht en dertig, zijn voor ons Daniel
Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik te Pas, dagloner oud Zes en
twintig jaren, en Theodorus Reumer, dagloner oud Zeven en dertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Woensdag den acht en twintigsten
der maand November een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten elf uren, in het
huis No. 157 [in>] op de Milt binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie jaren is overleden. Theodora Bussink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest binnen deze Gemeente,
dochter van Berend Bussink, dagloner, in deze Gemeente woonachtig, en van wylen diens ehevrouw Gerritje te Baai. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant,
hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen schryven, als
Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (?) (B.) Bussink:
12-9-1901: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 502]: [geb./ged.] 12/12-91901: Anna Maria / Parentes: Henr. Jhs. Seesink et Theodora Maria Huitink (Groot Azewijn) /
Patrini: B. Bussink (Silvolde) et Henrica Thus (Azewijn) / Observ.: No. 107 / Die 28 Maji 1925
in ecclesia par. S. Jois Bapt. de Keijenborg matrimonium contraxit cum Carolo Hermans. // [cc
1982-1999 tB]
– Bernardus Everhardus (Bernadus Everhardus) Bussink:
8-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-4-1882 No. 54 / Heden den Achtsten der
maand April achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Geertruida Engelberta Hageman van beroep Geadmitteerd Vroedvrouw
oud drie en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina
Bekker, ongehuwd, Naaister van beroep op Zaturdag den Achtsten der maand April achttien
honderd twee en tachtig, des nachts ten drie uren, ten huize van haar Zelven in Gendringen
Wijk A No 158 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht,
waaraan de voornamen zijn gegeven van Johanna Maria en zulks op verzoek der genoemde
moeder geschiedende deze aangifte door haar Comparante als zijnde bij de bevalling tegenwoordig geweest. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Bruens van beroep Arbeider oud Zeventig jaren, en Johannes Evers van beroep
Gemeentebode oud acht en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparante en de getuigen. / [in de marge, met rode inkt:] Bij de voltrekking van het huwelijk tusschen Bernadus Everhardus Bussink en Willemina Bekker, op heden
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waarvan de acte is ingeschreven onder nummero negentien van het huwelijksregister dezer gemeente is het in nevenstaande acte genoemde kind Johanna Maria door gemelde echtelieden erkend. / Gendringen den dertienden Juny achttien honderd vier en tachtig. / De Burgemeester,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen. / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus Hermanus (Bernardus Hermanus) Bussink:
1-5-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2951):
– Kind: Bernardus Hermanus Bussink
– Geboren: 1-5-1869
– Gedoopt: 30-5-1869
– Vader: Albert Bussink
– Moeder: Elisabeth Hamer
[cc 20-5-2009/3-10-2009 tB]
– Busschi(nk) ~ Zellem:
?-4-1711: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1711, onder het opschrift:
“Op Paeschen 1711.”] / [nummer:] 306. Henrik Berentsen; van Busschi[nk] onder Zellem. //
[cc 1982-1999 tB]
– Carolus (Carel) Bussink:
19-3-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1540):
– Kind: Jan Bussink
– Geboren: 19-3-1853
– Gedoopt: 24-4-1853
– Vader: Carel Bussink
– Moeder: Harmina Beks
[cc 6-2-2009/22-2-2010 tB]
– Carolus (Carel) Bussink:
24-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1867):
– Kind: Gerrit Anne Bussink
– Geboren: 24-10-1857
– Gedoopt: 29-11-1857
– Vader: Carel Bussink
– Moeder: Harmina Beks
[cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Catharina (Catharina) Bussings:
28-7-1817: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 28-7-1817 No. 35 / Op heden den agt en
Twintigsten Julij agttien honderd en Zeventien des Voordemiddags ten agt uren, compareerden
voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaar, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Anthonius Koster, meester Zaadelmaaker Zoon
van den hiernaa genoemden overleedenen oud Veertig Jaren, woonende binnen deze Stad Zevenaar / en Peter Josephus Lochmans, Winkelier oud twee en dertig Jaren, insgelijks binnen deze
Stad Zevenaar wonende Buurman van Anthonius Köster / welke Ons hebben verklaard, dat op
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voorgisteren den Zes en twintigsten dezer maand Julij, des Nagts ten elf Uuren Theodorus
Köster, Weduwenaar van zijn eerste Huwelijk van Catharina Kersjens en van zijn tweede Huwelijk, Weduwenaar van Catharina Bussings, gebooren in [Uem?>] Udem, en gewo~nd hebbende in Zevenaar in den ouderdom van Twee en Tachentig Jaaren in het Huis van zijn Zoon
Anthonius Köster No 109 is overleden, / Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door bijde Getuijge, benevens ons, is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina Aleida (Catharina Aleida) Busink:
12-2-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-2-1858 No. 25 / Heden den twaalfden
der maand Februarij achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Andries Busink van beroep Verver oud een en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Francisca Alberta Grevers, Zijne huisvrouw
op Donderdag den elfden der maand Februarij achttien honderd acht en vijftig, des morgens ten
Vier uren, ten huize van hem Comparant, in den Pol N o. 468a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van Catharina Aleida. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Gradus Cornelissen van beroep daglooner oud negen en Veertig jaren, en Johan Bernard Horstik
van beroep Timmerman oud Zes en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen / A Busink / G Cornelissen / J.B. Horstik /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Christianus (Christiaan) Bussink:
14-5-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-5-1816 No 21. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Veertienden der maand Mei, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Westerveld
oud Veertig jaren, Landbouwer – en Frederikus Geuring oud twee enveertig jaren Dagloner
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Dertienden der
maand Mei dezes jaars, des avonds ten acht uren, in het huis No 422 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van drie envyftig jaren is overleden Harmanus Bussink, Dagloner Eheman van
Johanna Borkus en Zoon van Christiaan Bussink en Maria ten Brink wonende in deze Gemeente. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de Declaranten. / D: Westerveld / F
guerink / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/21-5-2007 tB]
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– Christianus (Christiaan) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 17-9-1822 geboren (AHA-volgnr. 2887), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 437:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 330
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 5)
– Naam: Christiaan Bussink
– Geboortedatum: den 17 Sept 1822
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Willemina Ditters Mei 1827. vertrokk~
[cc 12-8-2004/30-1-2005 tB]
– Christianus (Christiaan) Bussink:
24-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1830 No 29 / Heden den Vier en
twintigsten der maand February een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren,
zijn voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester
en] [in de marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Rutgers,
Linnenwever oud twee en Zestig jaren, en Derk Jan Heesen [of Heezen?], timmerman oud Acht
en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
dingsdag den drie en twintigsten der maand February een duizend acht honderd dertig, des
avonds ten acht uren, in het huis No. 330 in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Derk Bussink, dagloner,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Eheman van Harmina Geurink Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de Ehelieden Christiaan Bussink en
Maria ten Brink / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den laatstgenoemden Comparant, verklarende den Eerstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen
Schryven. / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Bussing:
14-11-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 552): 14. Nov: [1818.] / Baptizatus est Hermanus / f: leg: Alberti Willink, et Christinae Bussing Conj: / Susc: Hendrik Jan Willink, et Jo~a Borkes. // [cc
31-8-2007/7-4-2008 tB]
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– Christina (Christiena) Bussink:
5-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 736): [1822.] / 5. Jan: /
Baptizatus est [vanaf dit punt is het register met andere inkt en in een ander (kriebelig) handschrift en enigszins afwijkende redactie bijgehouden:] F: L: Hermanus. / Par: Joannis Bosman
et Wilhelminae Bussink. / Susc: Theodorus [Buss...?>] Bosman et Christiena Bussink // [cc
25-10-2007/24-2-2008 tB]
– Christina (Christina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 14-4-1786 geboren (AHA-volgnr. 2933), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 443:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: [336>] 334
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 2)
– Naam: Christina Bussink
– Geboortedatum: den 14 April 1786
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/4-2-2005 tB]
– Derk: zie sub Theodorus
– Dora, Dorothea: zie sub Theodora
– Elisabeth (Elske) Bösink:
25-7-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 25 Julii / Baptizatus est
Joannes / parent: Joannes Michelbrinck et Elske ten Brinck, / patrini Antoni Steevens et Elske
Bösink. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elske) Buijsing:
2-9-1759: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1759. / den 2. Sep: / Johannes Jansen,
Jonckman woonagtig tot Emmerick / en Elske Buijsing, weduwe van wijlen Hendrick de Baij
uijt Mechelen onder Gendringen. / dese met Attest versonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) Bussink:
21-3-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 82): 21. Martii [1812] / Baptizatus est Joannes
Henricus / filius legitimus Theodori De Wit, et Elisabethae Bussink Conj: / Susc: Jan Wilm
Eggink, et Hendrina Knippenborg. // [cc 22-3-2007/3-10-2008 tB]
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– Elisabeth [Elisabeth] Bussing:
25-11-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 275): 25. Nov. [1814.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Bernardus / filius legitimus Jo~is Hakvoort, et Joannae Beugel Conj: / Susceperunt Bernardus Te wiel,
et Elisabeth Bussing. // [cc 24-5-2007/14-8-2008 tB]
– Elisabeth (Liebe) Bussink:
8-1-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 8-1-1816 No 1 / Heden den Agsten der
maand Jannuarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Jan ter Maat dagloonder oud
negen en veertig jaren, – en Willem Otten dagloonder oud acht en dertig jaren beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Jannuarij
des jaars 1816 des Snagts [#middags] ten twaalf uren, in het huis No. 342 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Liebe Bussink dagloonster Weduwe van wijlen Hendrik Jan Kip Dochter van Wijlen Garrit Bussink en Johanna Boesveld gebooren in deeze Gemeente / 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 den eersten Comparant daar den tweeden genoemde verklaard niet te kunnen Schrijven / H J ter maat / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Engelberta (Engeltje) Bussink:
25-12-1754: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 88v, rechterkolom): 1754. /
[na: “op kersmis zijn tot Ledematen aangenomen”] / Engeltje Bussink. / attest: naar Hummelo
29 Octob: 1762. // [cc 1982-1999 tB]
– Engeltje: zie sub Engelberta
– Everhardus (Evert) Bussink:
31-3-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 31-3-1816 No 16 / Heden den Een en dertigsten der maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des avonds [#middags] om Zeven
uren, zijn voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Jan Beijer oud acht en
veertig jaren, dagloonder – en Garrit Wildenbeest oud drie en veertig jaren Landbouwer beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op [#den] heeden der maand
Maart des jaars 1816 des middags ten twaalf uren, in het huis N o. 138 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Vier en Zeventig jaren is overleden Evert Bussink Gebooren in deeze Gemeente Van beroep Slagter Zoon van wijlen Hendricus Bussink en Fijken Beijer / 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 / J beijer / G wildenbeest / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
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– Everhardus Johannes (Evert Johan) Bussink:
13-6-1912: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 13 Juni 1912. / Evert Johan Bussink / en Berendina Aaltje Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus Johannes (Fredrik Jan) Bussink:
15-5-1824: Huwelijksregister gemeente Doetinchem, 15-5-1824 No 7. / Heden den Vijftienden
der maand Mei een duizend acht honderd vier en twintig, zijn voor ons Wolter Coops D.J.Zoon,
Wethouder [#Burgemeester] als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Fredrik Jan Bussink, van beroep Bakker, oud Een en dertig jaren, geboren en woonachtig binnen deze Stad, meerderjarige
zoon van wijlen de Ehelieden Willem Bussink en Geertrui Hassels, beide binnen deze Stad
overleden ter eenre; – en Helena Elisabeth Coops, zonder beroep, oud dertig jaren, geboren en
woonachtig binnen deze Stad, meerderjarige dochter van Jan Coops, ook ter dezer Stede overleden en van derzelver nagelatene Weduwe Sophia Catharina van Westhoefen, van beroep bakster, mede binnen deze Stad woonachtig ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van
Hendrik Willem Smeenk, grondEigenaar, oud acht en vyftig Jaren, Wessel Breuker, Boekhouder oud Zeven en Veertig Jaren, Gerrit Hendrik Sachtleven Koperslager oud negen en dertig
Jaren en Kerst Coops, Koopman oud negen en twintig Jaren alle meerderjarig en woonende binnen gemelde Stad, de drie eerstgemelden in geene bloedverwantschap en laatstgenoemde als
neef tot den Bruidegom staande, door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij,
daar ons geene wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek
willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: /
1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze
Gemeente gedaan. / 2. Een certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie houdende de
voldoening door den Bruidegom aan de nationale militie / 3o Een Extract uit het doop Boek der
Hervormde Gemeente van Doetinchem, bewyzende den doop des Bruidegoms in ZeventienHonderd twee en negentig / 4o Een dito, waaruit blijkt dat de bruid alhier gedoopt is, in den Jare Zeventien Honderd drie en negentig. / 5o Een attest van het overlijden van den Vader des Bruidegoms ter dezer Stede in den Jare AchttienHonderd zeventien / 6o Een dito attes van het overlijden van de moeder des bruidegoms alhier, in den Jare Achttien Honderd en tien / 7o Een dito
van den grootvader des Bruidegoms van vaders zijde in den Jare ZeventienHonderd Een en Zeventig / 8o Een dito der grootmoeder in den Jare ZeventienHonderd Zes en Zeventig / 9o Een
dito van den grootvader des Bruidegoms van moeders Zijde, in den Jare Achttien Honderd en
veertien / 10o Een dito der grootmoeder in den Jare Achttien Honderd en Een / 11o Een dito van
het overlijden van den vader der Bruid ter dezer Stede, in den Jare AchttienHonderd en Vijftien
/ 12o Eene voor notaris en getuigen ter dezer Stede gepasseerde akte, behoorlijk geregistreerd,
houdende toestemming van de moeder der Bruid tot het aangaan dezes huwelijks. / Voorts het
zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet
verklaard, dat Fredrik Jan Bussink en Helena Elisabeth Coops voornoemd door het huwelijk
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers
ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend benevens door alle
de voormelde Comparanten. / G H Sachtleven / K:Coops / W Coops DJz / F:J:Bussink / H E
Coops / H:W: Smeenk / W Breuker // [cc 1982-1999 tB]
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– Geertruida (Gertrud) Bussing:
30-3-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 634): 30. Martii [1820] /
Baptizata est Henrica / f: leg: Gerardi Wilhelmi Bussing, et Joannae Massop. Conj: / Susc: Willem Massop, et Gertrud Bussing. // [cc 14-9-2007/20-3-2008 tB]
– Geertruida (Geertruid) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-8-1825 geboren (AHA-volgnr. 1247), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 182:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 151
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 12)
– Naam: Geertruid [Bussink]
– Geboortedatum: den 28 August 1825
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 tot en met 12 vertrokken naar Sub No 43. / 8 tot 12 retour gekomen n Sub No 182 d~ 29 Dec~ 1826 / 7. J. Loskamp overl.
[cc 27-5-2004/14-8-2004 tB]
– Gerdina: zie sub Gerharda
– Gerharda (Gartjen) Buessink:
16-5-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 16-5-1816 No 28 / Heden den Zestienden der
maand May achttien honderd en zestien, des Morgens om acht uren, zijn voor ons Herman
Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem, Provintie Gelderland, verschenen Joost Jolink Landbouwer op de Pluymer oud drie en dertig jaren, en
Derk Jan Wolssink Landbouwer oud twee en dertig jaren, op de Wossink Hutte beide in deze
Gemeente in de Buurschap Halle woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand May dezes jaars achttienhonderd en zestien, des Middags ten een uren, binnen deze Gemeente in den ouderdom van drie en zestig jaren is overleden Marten Hoeve Landbouwer nalatende eene weduwe Gartjen Buessink woonachtig geweest in de opgemelde Buurt
Halle op Eelderinck / 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 de Comparanten met Ons is getekend / Joost Jolink / d Y wolsink / He m
Becking // [cc 23-9-2002/26-8-2003 tB]
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– Gerharda (Grada) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 20-6-1790 geboren (AHA-volgnr. 2885), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 437:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 330
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 3)
– Naam: Grada Bussink
– Geboortedatum: den 20 Juny 1790
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Willemina Ditters Mei 1827. vertrokk~
[cc 12-8-2004/30-1-2005 tB]
– Gerharda (Gertjen) Bussink:
15-9-1846: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Septen 15 / [ged.:] october 4 / 1846 /
Diena / D v willem Luemes en Gertjen Bussink / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritje) Bussink:
13-5-1852: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1852. / Mei 13. / Willem Luijmes /
[van] Dinxperlo / Gerritje Bussink / [van] Dinxperlo // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda: zie ook sub Gerharda Wilhelmina (21-1-1871)
– Gerharda Aleida (Grada Aleida) Bussink:
17-9-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1106):
– Kind: Grada Aleida Bussink
– Geboren: 17-9-1847
– Gedoopt: 23-10-1847
– Vader: Hendrikus Bussink
– Moeder: Willemina Masselink
[cc 26-11-2008/13-4-2010 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Wilhelmina) Bussink:
7-9-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2681):
– Kind: Hendrika Christina Demkes
– Geboren: 7-9-1866
– Gedoopt: 4-11-1866
– Vader: Martinus Demkes
– Moeder: Grada Wilhelmina Bussink
[cc 25-4-2009/22-10-2009 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 20

– Gerharda Wilhelmina (?) (Grada) Bussink:
21-1-1871: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3169):
– Kind: Hendrik Demkes
– Geboren: 21-1-1871
– Gedoopt: 26-3-1871
– Vader: Martinus Demkes
– Moeder: Grada Bussink
[cc 28-5-2009/5-9-2009 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Grada Willemina) Bussink:
7-5-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3543):
– Kind: Hendrika Demkes
– Geboren: 7-5-1874
– Gedoopt: 30-8-1874
– Vader: Martinus Demkes
– Moeder: Grada Willemina Bussink
[cc 8-6-2009/9-7-2009 tB]
– Gerharda Wilhelmina (G.W.) van der Most-Bussink:
6-6-1983 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Job 1 : 21b / Heden heeft het de Heer behaagd uit
ons midden weg te nemen, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, zuster en oma Maria
Mina Luimes / echtgenote van W. van der Most. / op de leeftijd van 61 jaar. / Wij gedenken in
liefde wat zij voor ons heeft betekend. / Lochem, W. van der Most / [Lochem:] M.J. te Boekhorst-van der Most [en] J.H.G. te Boekhorst / [Lochem:] W.H. van der Most [en] G.W. van der
Most-Bussink / [Lochem:] R.A. van der Most [en] J.J. van der Most-Hissink / [Lochem:] F.J.
van der Most [en] A. van der Most-Gusman / Doetinchem, A. Luimes / en kleinkinderen. /
Lochem, 6 juni 1983. / Prins Constantijnlaan 8. / De rouwdienst zal worden gehouden, donderdag 9 juni a.s. om 12.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Graaf Ottoweg, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 13.00 uur op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem. / Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk. / U wordt vriendelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Bussink:
29-7-1750 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 447): / Julij / Den 29sten een Kint
Van Gart Bussink / 31 beg[raven] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gaerriet) Buissienck:
15-5-1759: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1759 / den 15 maeij is gaerriet buissienck smiest over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bussink:
25-11-1791: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / [sc.: Nov. 25] / Jan Bunck. Z v. wijl:
Frerik Bunck uijt Haalderen. / en Hendrica Bussink. / d.v. Gerrit Bussink van onder Dinxperlo.
nu beide onder Gendringen / [getrouwd:] Jan 15 – 1792. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Garrit) Bussink:
8-1-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 8-1-1816 No 1 / Heden den Agsten der
maand Jannuarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Jan ter Maat dagloonder oud
negen en veertig jaren, – en Willem Otten dagloonder oud acht en dertig jaren beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Jannuarij
des jaars 1816 des Snagts [#middags] ten twaalf uren, in het huis No. 342 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Liebe Bussink dagloonster Weduwe
van wijlen Hendrik Jan Kip Dochter van Wijlen Garrit Bussink en Johanna Boesveld gebooren
in deeze Gemeente / 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 den eersten Comparant daar den tweeden genoemde
verklaard niet te kunnen Schrijven / H J ter maat / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (2x) (Gerardus/Gerardus) Bussing:
23-10-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 550): 23. Oct: [1818.] / Baptizata est Dorothea / f: leg:
Gerardi Bussing, et Joannae Massop Conj: / Susc: Gerardus Bussing, et Helena Ter horst. //
[cc 31-8-2007/8-4-2008 tB]
– Gerhardus (Grades) Beusink:
26-1-1820: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 26-1-1820 No 5 / Heden den Zes en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd en twintig, des nade middags om Vijf uren,
zijn voor ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Berent Kolk oud vijftig jaren, van beroep Eigen
werk doende – en Jan Wentink oud Zeven en twintig jaren, van beroep Timmerman beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der
maand Januarij des jaars achttien honderd en twintig, des nachts ten Een uren, in het huis No.
25 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie jaren en vijf maanden is overleden Grades
Beusink Zoon van Jan Beusink en Hendrika Kunnings / 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 Declaranten. /
J Melchers / b Kolks / J: Wenting // [cc 21-3-2002/5-6-2002 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bussing:
14-2-1820: Geboortenregister gemeente Arnhem, 14-2-1820 No. 53 / Op heden den veertiende
Februari agttien honderd en twintig des namiddags ten half een uren, compareerde voor Ons Mr
Roeland Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat, Albertus Smit oud twee en dertig Jaren, daghuurder wonende[,] aan
de Klap en verklaarde in tegenwoordigheid van Mattheus Donk oud vier en vyftig Jaren Landbouwer en Gerrit Bussing oud Zes en twintig Jaren Arbeider wonende beide in de buurt van
den comparant, dat Zyne huisvrouw Antje Willemsen oud een en dertig Jaren den dertiende
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dezer des avonds om Zeven uren ten Zynen huise is bevallen van een Zoon aan welke hy de
Voornaam geeft van Jan / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de comparant en eerste getuige benevens ons is getekend hebbende tweede getuige verklaard
niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bussink:
23-2-1820: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 23-2-1820 No. 55 / Op heden den drie en
twintigste februari agttien honderd en twintig, des middags ten twaalf uren, compareerde voor
Ons Mr Roeland Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat Bart van Druten oud acht en vyftig Jaren, daghuurder en
Gerrit Bussink oud Zes en twintig Jaren, Arbeider wonende beide aan de Klap / welke ons
hebben verklaard, dat Egbert van Druten Arbeider gehuwd met Hendrica van der Kracht, Zoon
van eerste comparant heden morgen om Zes uren ten Zynen huise aan de Klap in den ouderdom
van acht en twintig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door Ons is getekend hebbende comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven. / R
J Bouricius // [cc 7-2-2000/1-1-2006 tB]
– Gerhardus (Gradus) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 8-11-1823 geboren (AHA-volgnr. 1246), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 182:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 151
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 11)
– Naam: Gradus [Bussink]
– Geboortedatum: den 8 Novemb. 1823
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 tot en met 12 vertrokken naar Sub No 43. / 8 tot 12 retour gekomen n Sub No 182 d~ 29 Dec~ 1826 / 7. J. Loskamp overl.
[cc 27-5-2004/14-8-2004 tB]
– Gerhardus (Gradus) Bussing:
23-12-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-12-1834 No 96 / Heden den Drie en twintigsten der maand December een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om tien
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Zeger Bosch, Eigen werk doende oud twee en vyftig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 9 / en Philipp Heimann, Kledermaker oud drie en dertig jaren, wonende te Lengel in
deze Gemeente No. 3 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Drie en twintigsten der maand
December dezes jaars, des morgens ten drie uren, in het huis No. 6 te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Johanna Bussing, dagloneres,
geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest te Lengel voornoemd dochter van wylen
de Ehelieden Gradus Bussing en Berendina Scholten, in de Gemeente Wisch overleden nalatende haren Eheman Hermanus Bruns, daglooner, te Lengel voornoemd woonachtig / Ons van
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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 Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Johanna Bussing. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Bussing:
31-12-1837 / geboren 1826 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 864),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 93
– Aantal gezinsleden: 6 [dit is nr. 4]
– Naam: Gerrit Bussing
– Geboortejaar: 1826
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Gerhardus Hendricus (Gerrit Hendrik) Bussink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1473): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 317
– Aantal personen: 6 + 3 [lees: 7 + 3] [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 4]
– Naam: Gerrit Hendrik Bussink
– Leeftijd: 10 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
– Gerhardus Johannes (Gart Jan) Bussink:
27-12-1787: Gart Jan Bussink, boerenknecht, geb. 27-12-1787 (woonplaats: Bredenbroek);
vermeld in AHA-document 8110906a nr. 753 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bussing:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 8 / Naam en voornaam: Bussing, Derk /
Geboortedatum: 1769. 19 Apr. / Geboorteplaats: Varseveld / Woonplaats: Bennekom / Beroep:
Timmerman / Naam en voornaam der ouders: Gerrit Jan Bussing en Janna te Memel / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: gehuwd / 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: 92 // [De volledige lijst bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bussing:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 10. / Naam en voornaam: Bussing, Jan /
Geboortedatum: 1767. 3 Apr / Geboorteplaats: Varseveld / Woonplaats: Bennekom / Beroep:
Timmerman / Naam en voornaam der ouders: Gerrit Jan Bussing en Janna te Memel / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Weduwenaer / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting
getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 88 // [De volledige lijst bevat 192
inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Gerhardus Johannes (Garrit Jan) Bussink:
13-7-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 13-7-1816 [nummer] 61 / Heden den Dertienden der maand Julij een duizend achthonderd zestien, des Voordemiddags om Elf uren, is
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Sevrien Bijvank Landbouwer
oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Harmiena Oberink oud een en dertig
jaren, op Donderdag den Elfden der maand Julij, des agtermiddags ten twee uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Janna / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Bussink tapper, oud
vyf en veertig jaren, en van Evert Buijenk [of Buijink?] Landbouwer 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 met den Comparant en tweede Genoemde Getuige daar eerstgenoemde Verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (GarretJan) Bussink:
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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– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bussing:
26-2-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-2-1822 No 1 / Heden den Zes en twintigsten der maand Februarij 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 / Hendrik Jan Bussink oud Zesendertig
jaren, van beroep dagloner – en Wessel de Keyzer oud Zeven en veertig jaren, van beroep Kledermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfëntwintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd twee en twintig, des avonds ten
negen uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één Jaar en acht
dagen is overleden Gerrit Jan Bussing, geboren en woonachtig in deze Gemeente Zoontje van
den eersten Comparant en deszelfs overledene Huisvrouw Gerritjen Harmsen. / 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 tweeden Comparant, hebbende den eersten Comparant verklaard niet te
Kunnen Schryven. / W: De Keijser / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Bussink:
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]
– Gerhardus Johannes (Gerret Jan) Bussink:
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]
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– Gerhardus Johannes (Gerrit Anne) Bussink:
24-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1867):
– Kind: Gerrit Anne Bussink
– Geboren: 24-10-1857
– Gedoopt: 29-11-1857
– Vader: Carel Bussink
– Moeder: Harmina Beks
[cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Gerhardus Theodorus (Gradus Theodorus) Bussink:
29-1-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-1-1908 No 16 / Heden den negenentwintigsten Januari negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Bernardus Robben oud tweeenveertig jaren, van beroep fabriekarbeider
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Berendina Brinks, zonder beroep op den achtentwintigsten Januari dezes jaars, des morgens ten zes ure, ten huize van hem
aangever te Pol nummer eenenzestig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het
vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Elisabeth Maria Berendina / Waarvan wij
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gradus Theodorus Bussink, oud vijfenveertig jaren, van beroep fabriekarbeider en Franz Johan Ehringfeld oud drieendertig jaren,
van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met
den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
18-4-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 18-4-1818 No 19 / Heden den Agttienden
der maand april eenduizend achthonderd achttien, des voorde middags om elf uren, zijn voor
ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Leendert Jonkhans dagloner oud dertig jaren en Gerrit Willem Bussink dagloner oud twe en dertig Jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op [#gestern?] Vrijdag den zeventienden des voormiddags ten elf uren in het huis No. 251 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van vier weken
[#jaren] is overleden Hermanus Duenk, Zoon van Hendrik Duenk en Helena Otten. / Ons van de
waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is daarvan deze akte opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / nadat den eersten Comparant daartoe aangezogt verklaard had niet te kunnen
schrijven. / de doorhaling van twe woorden goedgekeurt. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerret Willem) Bussink:
24-10-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 24-10-1818 No 38 / Heden den vier en
twintigsten der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voordemiddags om elf
uren is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Gerret Willem Bussink, Akkerman oud een en dertig jaren, woonachtig te Megchelen dewelke ons verklaarde, dat
Johanna Massop oud vyf en twintig jaren, Zyne huisvrouw op Donderdag den twee en twintigsten der maand October des morgens ten tien uren ten huize van hem comparant in de Gemeente
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Netterden is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht waaraan de voornaam is gegeven
van Theodora / waarvan deze acte is opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Gradus Boktink, timmerman, oud zeven en vyftig jaren en
van Berend ter Voert, Kleermaker oud vyf en veertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant en de eerste getuige nadat Berend ter Voert, daartoe aangezocht verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
11-8-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 11-8-1819 No. 29 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den Elfden der maand Augustus, des voormiddags ten elf uren, is
voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Duenk, Landbouwer oud Zeven en twintig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Helena Otten oud drie en dertig jaren, Zijne huisvrouw op Dingsdag den tienden
dezer maand augustus, des morgens ten vijf uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen
in dit ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van
Theodorus is gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Grades Sleutjes, Koopman oud acht en veertig jaren, en
van Gerrit Willem Bussink Dagloner oud twee en dertig jaren, woonachtig in dit ambt. / En,
na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en Laatsten getuige, hebbende den eersten daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
13-9-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 13-9-1819 No. 34 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den Dertienden der maand September, des voormiddags ten elf uren,
is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Grades
Bokting Timmerman oud acht en vijftig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde,
dat Johanna Thus, oud drie en veertig jaren, Zijne Huisvrouw, op Zaturdag den elfden der
maand September, des morgens ten een uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen in dit
ambt is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Berendina
is gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven
is, in tegenwoordigheid van Gerrit Willem Bussink Dagloner oud twee en dertig jaren, [#en
van] woonachtig in dit ambt, en van Jan Kroes, Dagloner oud een en dertig jaren, woonachtig in
het ambt Gendringen / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den
Comparant en eerste Getuige, nadat den tweeden daartoe aangezocht, verklaard had, niet te
Kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerardus Wilhelmus) Bussing:
30-3-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 634): 30. Martii [1820] /
Baptizata est Henrica / f: leg: Gerardi Wilhelmi Bussing, et Joannae Massop. Conj: / Susc:
Willem Massop, et Gertrud Bussing. // [cc 14-9-2007/20-3-2008 tB]
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– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
1-4-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 1-4-1820 No. 19 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den eersten der maand April des voormiddags ten tien uren, is voor ons Mr Frederik
Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Gerrit Willem Bussink
dagloner oud drie en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna
Massop oud dertig jaren Zijne huisvrouw op Donderdag den dertigsten der maand Maart des
morgens ten vier uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen in dit Ambt is bevallen van
een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Hendrina is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Grades Bokting Timmerman oud acht en vijftig jaren en van Hendrik Duenk Landbouwer oud acht en twintig jaren woonachtig te Megchelen in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
5-5-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief Arnhem], 5-5-1821 No 27 /
Heden den vyfden der maand Mei een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags
ten Elf uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Coenraad
Scholten Akkerman oud zeven en dertig jaren, en Gerrit Willem Bussink Dagloner oud vyf en
dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Vrydag
den vierden der maand Mei achttien honderd een en twintig des morgens ten acht uren, in het
huis No. – in Meggelen binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van acht Jaren is overleden.
[lees: overleden:] Theodorus Giezen zoon van Hermanus Giezen Dagloner en Enneken ten
Bensel / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerardus Wilhelmus) Bussink:
6-2-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 746): [1822.] / 6 Febr: /
Bp~tus Joannes Wilhelmus / F: L: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massep Par: / Joannes Henricus Bussink et Bernardini (!) Massop Susc: // [cc 25-10-2007/22-2-2008 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerardus Wilhelmus) Bussing:
6-11-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 870): [sub «1823 baptizati
sunt»] 6 Nov: / Gerardus Wilhelmus / F:l: Bernardi Bussing et Gerardae te Booy: [Par:] / Gerardus Arentzen et Joanna te Booy Susc: // [cc 31-10-2007/24-1-2008 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerardus Wilhelmus) Bussink:
11-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 874): [sub «1823 baptizati
sunt»] 11 Dec: / Joanna / F:l: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massop Par: / Gerrit Massop et Joanna Bussink Susc: // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
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– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-12-1785 geboren (AHA-volgnr. 2182), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 325:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 258
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Willem Bussink
– Geboortedatum: den 6 Decemb 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 & 7 vertrokken naar Sub No 368
[cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
16-5-1851: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // Rol
van Strafzaken. // 1851. // [Volg No:] 8 // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] Gerrit Willem
Bussink // [Woonplaats:] Sinderen Gem. Wisch // [Aard der Overtreding:] Uiten van beledigende woorden. // [Datum van het Vonnis:] 16 Mei // [Dispositief van het Vonnis:] Ontslagen van
regtsvervolging // [cc 10-9-1999/14-12-2001 tB]
– Gerhardus Wilhelmus (Gerrit Willem) Bussink:
3-8-1906: Gerrit Willem Bussink, geb. 3-8-1906, ovl. 11-11-1963 te Doetinchem, gehuwd met
Johanna Petronella Perebolt, geb. 16-8-1911 // [memo 7-10-2000 tB]
– Gesina (Gesina) Beusinck:
19-4-1810: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 205): /
1810 / d. 19 April / Zijn na afgelegde belijdenis tot Ledematen aangenomen / Wander te Boekhorst. / Henriëtta [^Johanna Dorothea] van Uchelen, / Gesina Beusinck, / en Johanna Onzenoort. // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gesina) Beusink:
29-6-1813: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 214): /
1813 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d. 29 Junij, / Gesina Beusink / naar Rotterdam. // [cc
1982-1999 tB]
– Gesina Hermina (Gezina Hermina) Bussink:
6-10-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2680):
– Kind: Gezina Hermina Bussink
– Geboren: 6-10-1866
– Gedoopt: 4-11-1866
– Vader: Albert Bussink
– Moeder: Elisabeth Hamer
[cc 25-4-2009/22-10-2009 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Bussink:
7-4-1762: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 95v, rechterkolom): 1762. / [na:
“tot Ledematen aangenomen 7 April”] / Hendrika Bussink // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Bussink:
25-11-1791: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1791 / [sc.: Nov. 25] / Jan Bunck. Z v. wijl:
Frerik Bunck uijt Haalderen. / en Hendrica Bussink. / d.v. Gerrit Bussink van onder Dinxperlo.
nu beide onder Gendringen / [getrouwd:] Jan 15 – 1792. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bussing:
10-11-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 10-11-1812 No. 8 / In den Jaare Agtien
hondert, en twaalf, den tiende November S’Nademiddags twee uuren, is voor ons Maire, der gemeente Netterden, canton gendringen, Departement van den Booven IJssel, Verscheenen Hendrik Kaalberg, Landbouwer, oud Zes en twintig Jaaren, meerder Jaarige Zoon van Arent Kaalberg, meede alhier woonagtig weduwenaar van wijlen theodora Bonus, overleeden in de gemeente Gendringen, Zoo als blykt uit d’Acte van Overlijden, afgegeeven door de Maire van
Gendringen, den vijf en twintigste Maij 1800 twee, de vader hier teegenwoordig en toestemmende, en Gerritjen Huls, Dienstmeid, gebooren te Dinxperlo, canton Aalten, Departement van
den Booven yssel, woonagtig in deeze Gemeente, Meerder Jaarige Dochter van wylen Johannes
Huls, overleeden den agtiende maart, Zeventien hondert Zeven en Negentig, Zoo blijkt uit
d’Acte van Overlijden afgegeeven door de Maire van gemelde gemeente en Hendrina Bussing,
Daglonerse woonende in de Gemeente Terborg, en ’t Zelfde Canton, Departement van den Booven IJssel, meede alhier teegenwoordig [en] toestemmende, welke ons hebben versogt, om over
te gaan tot Voltrekking van tusschen hun ontworpen Huwelijk, waarvan de afkondigingen gedaan Zijn voor de Hoofd Ingang van ons gemeente huis te weeten d’Eerste op Zondag de vierde
October en de tweede op Zondag daar aan volgende, de Elfde October des Morgens Elf uuren,
dezes Jaars, hebbende opgemelde Dagen, de Afkondigingen, onverhindert ergaan, en hebben
meede plaats gehad voor ’t gemeente Huis van Terborg, gelyk ons gebleeken is, door een
Attest, door de Maire van gemelde gemeente, afgegeeven geen Oppositie teegen gemelde Huwelijk by ons is aangedient zijnde, Zoo hebben wij aan hun verzoek over het huwelijk aan de
Aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande Echtgenoote afgevraagd, of Sy Elkanderen, voor
man en vrouw willen neemen, elk hunner en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij in Naam der Wet, dat Hendrik Kaalberg, en Gerritjen Huls, in ’t Huwelijk Verbonden
Zijn, waar van wy Acte hebben opgemaakt, in teegenwoordigheid van Hendrik Heister Senior,
Daglooner, oud vier en vijftig Jaaren, Jan Wilm Boland, Wever, oud Veertig Jaaren, Cornelius
Kroes, Schoolmeester, oud Agt en dertig Jaaren, en Evert Giesen, timmerman, oud Dertig Jaaren, alle woonagtig in deze Mairie, welke na aan hun Gedaane Voorlezing, met ons de Contracterende, benevens de getuigen Deze Acte geteekent, op dag uur en Plaats als Booven, de getuigen, Jan Wilm Boland, Hendrik Heister, en Evert Giesen verklaaren niet te Kunnen Schrijven. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrikje) Bussing:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 9 / Naam en voornaam: Bussing, Harmanus / Geboortedatum: 1776. 22 Apr: / Geboorteplaats: Varseveld / Woonplaats: Bennekom / Beroep: Radmaker / Naam en voornaam der ouders: Hend: Jan [Bussink>] Bussing en Hendrikje
Bussing / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: gehuwd / Getal der kinderen: 6 / Nummer bij de
loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 76. // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Hendrica (Hendrica) Bussink:
18-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 18-1-1816 [nummer] 7 / Heden den achtienden der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des Voorde middags om Tien
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Hendricus Bussink
Dagloonder oud zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Bussink oud
vijf en dertig jaren, op Woensdag den Zeventienden der maand Jannuarij, des Morgens ten Zes
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Hendrica / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan
Garvelink Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Hendrik Jan ter Maat Dagloonder oud
vijftig 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 de tweede genoemde Getuige Daar de
Comparant en eerstgenoemde Getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrica) Bussink:
17-4-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 17-4-1816 [nummer] 39 / Heden den Zeventienden der maand April een duizend achthonderd zestien, des avonds [#middags] om acht
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Bussink
Dagloonder oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Hendrica Bussink
oud Veertig jaren, op Dingsdag den Zestienden der maand April, des Morgens ten acht uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendiena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Garvelink
Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Hendricus Bussink Dagloonder oud Zeven en 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 Daar den Comparant en Getuijgen verklaaren
Niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Bussing:
2-5-1816: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-5-1816 No. 3 / Heden den tweede der
maand Meij een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons C: Kroes vice burgemr als hiertoe by besluit van den Heer Burgemeester speciaal gedeligeert Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis verschenen Johannes Mathias
Fenes, daghuurder oud drie en twintig jaren, – , geboren te Ulft en woonachtig te Netterden
meerderjarige zoon van Bernardus Fenes, daghuurder, woonachtig in deze Gemeente, alhier
tegenwoordig en toestemmende, en des Zelfs overleedene Ehevrouw Alijdis Koenders ter eenre;
– en Wilhelmina Huls dienstmeid oud een en twintig jaren, geboren te dinxperlo en woonachtig
te Zilvolde minderjarige dochter van Hendrina Bussing, dagloonster woonachtig te dinxperlo,
alhier tegenwoordig en toestem[m]ende, en des Zelfs overledene Eheman Joannis Huls ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Jacobis Welsing, Landbouwer, oud twee en Zestig
Jaaren, Jan Jenster, daglooner, oud Zes en veertig Jaaren, Jan Willem Sleutjes, Landbouwer,
oud vyf en dertig Jaaren, en Hendrik Caalberg Daglooner, oud Dertig Jaaren, alle hier woonachtig, en door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het
door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige
verhindering tegens deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun
alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2.
de acte van Huwelijks afkondigingen gedaan te Terborg / 3. het Doop Attest van den Bruidigom
/ 4. idem van de Bruid / 5. het Dood attest van de Moeder van de Bruidigom / 6. het Dood
Attest van de Vader van de Bruid / Voorts het zesde hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek over
de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Johannes Mathias Fenes, en Wilhelmina
Huls door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee
daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve na voorlezing, door ons onderteekend uitgenoomen de Bruid, de Moeder, van de Bruid, en de Getuigen Jan Jenster, verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) Bussing:
30-3-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 634): 30. Martii [1820] /
Baptizata est Henrica / f: leg: Gerardi Wilhelmi Bussing, et Joannae Massop. Conj: / Susc:
Willem Massop, et Gertrud Bussing. // [cc 14-9-2007/20-3-2008 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bussink:
1-4-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 1-4-1820 No. 19 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den eersten der maand April des voormiddags ten tien uren, is voor ons Mr Frederik
Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Gerrit Willem Bussink dagloner oud drie en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna
Massop oud dertig jaren Zijne huisvrouw op Donderdag den dertigsten der maand Maart des
morgens ten vier uren, ten huize van hem Comparant te Megchelen in dit Ambt is bevallen van
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een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Hendrina is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Grades Bokting Timmerman oud acht en vijftig jaren en van Hendrik Duenk Landbouwer oud acht en twintig jaren woonachtig te Megchelen in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bussing:
16-11-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 718): [1821.] / 16. Nov: /
Baptizata est Hendrina / f: leg: Bernardi Bussing, et [nogmaals:] et Gertrudis Te Baaij Conj: /
Susc: Jo~es Bussing, et Gertrud Koenders. // [cc 14-9-2007/27-2-2008 tB]
– Hendrica (Hendriena) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 14-11-1822 geboren (AHA-volgnr. 1245), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 182:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 151
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 10)
– Naam: Hendriena [Bussink]
– Geboortedatum: den 14 Novemb. 1822
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 tot en met 12 vertrokken naar Sub No 43. / 8 tot 12 retour gekomen n Sub No 182 d~ 29 Dec~ 1826 / 7. J. Loskamp overl.
[cc 27-5-2004/14-8-2004 tB]
– Hendrica (Hendriena) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 30-3-1820 geboren (AHA-volgnr. 2184), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 325:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 258
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Hendriena [Bussink]
– Geboortedatum: den 30 Maart 1820
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 & 7 vertrokken naar Sub No 368
[cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Busink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 4-8-1785 geboren (AHA-volgnr. 2197), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 326:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 259
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 9)
– Naam: Hendriena Busink
– Geboortedatum: den 4 August 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]
– Hendrica (Hendrika) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 7-3-1825 geboren (AHA-volgnr. 2889), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 437:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 330
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 7)
– Naam: Hendrika [Bussink]
– Geboortedatum: den 7 Maart 1825
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Willemina Ditters Mei 1827. vertrokk~
[cc 12-8-2004/30-1-2005 tB]
– Hendrica (Hendrina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3570), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 558:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 413
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 10)
– Naam: Hendrina [uitgeveegd: Kemp] Bussink
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. Iske J. vertr Mei 1827 naar Sub No 368 / No 1 tot en met 6 vert
naar Sub No 557
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Bussing:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 865), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 93
– Aantal gezinsleden: 6 [dit is nr. 5]
– Naam: Hendrika Bussing
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): 5 [Zielen]
[cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Hendrica Aleida (Hendrikka Aleida) Busink:
9-7-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 9-7-1824 No 40 / Heden den Negenden der
maand Julij een duizend acht honderd vier en twintig, des nademiddags om twee uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Luccassen landbouwer oud een en dertig jaren,
woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
zoon welke zijne huisvrouw Hendrikka Aleida Busink (!) oud zes en dertig jaren, op woensdag den zevenden der maand Julij 1824, des voordemiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Petrus Antonius
Franciskus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Bosveld
dagloner oud twee en dertig jaren, en van Jan Rabelink dagloner oud vijf en dertig jaren, beide
woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen
te zijn, hebben onderteekend, benevens den comparant en eerste getuige; hebbende tweede getuige verklaard niet te kunnen Schrijven / J luccassen / J Bosveld / S Horsting // [cc 12-62001/14-3-2002 tB]
– Hendrica Berendina (Hendrica Berendina) Bussink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1475): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 317
– Aantal personen: 6 + 3 [lees: 7 + 3] [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 6]
– Naam: Hendrica Berendina Bussink
– Leeftijd: 10 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
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– Hendrica Johanna (Hendrika Johanna) Bussink:
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]
– Hendrica Wilhelmina (Hendrika Willemina) Bussink:
30-7-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 97):
– Kind: Alberdina Vinkenborg
– Geboren: 30-7-1833
– Gedoopt: 25-8-1833
– Vader: Lammert Vinkenborg
– Moeder: Hendrika Willemina Bussink // [cc 3-10-2008/18-6-2010 tB]
– Hendrica Wilhelmina (Hendrika Willemina) Bussink:
20-9-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 229):
– Kind: Jan [Diepenbroek>] Vinkenburg
– Geboren: [24>] 20-9-1835 [of 20>24?]
– Gedoopt: 18-10-1835
– Vader: Derk Jan [Diepenbroek>] Vinkenburg
– Moeder: [Aaltjen van der Linde>] Hendrika Willemina Bussink
[N.B.: Deze veranderingen zijn niet in het zgn. contraboek (inv.nr. 22) aangebracht; op deze
plaats is daarin namelijk de doop van Geertruida Diepenbroek (AHA-volgnr. 228b) aangetekend
(tweelingzuster van Gerrit Diepenbroek), d.v. Derk Jan Diepenbroek en Aaltjen van de Linde;
voorts is in het bedoelde contraboek verderop onder dezelfde doopdatum de volgende inschrijving te vinden: «Jan [Vinkenborg] Geb 24 Sept / [z.v.] Lammert (!) Vinkenborg en Hendrika
Willemina Bussink»; cc 9-10-2008/17-6-2010 tB]
– Hendrica Wilhelmina (Hendrika Willemina) Bussink:
12-10-1838: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 456):
– Kind: Bernard Vinkenborg
– Geboren: 12-10-1838
– Gedoopt: [na] 30-9-1838
– Vader: Lammert Vinkenborg
– Moeder: Hendrika Willemina Bussink
[cc 5-11-2008/17-6-2010 tB]
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– Hendrica Wilhelmina (Hendrika Willemina) Bussink:
8-8-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 599):
– Kind: Anna Elisabeth Vinkenborg
– Geboren: 8-8-1840
– Gedoopt: 30-8-1840
– Vader: Lammert Vinkenborg
– Moeder: Hendrika Willemina Bussink
[cc 7-11-2008/15-6-2010 tB]
– Hendrica Wilhelmina (Hendrika Willemina) Bussink:
8-9-1842: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 743):
– Kind: Albert Vinkenborg
– Geboren: 8-9-1842
– Gedoopt: 25-9-1842
– Vader: Lammert Vinkenborg
– Moeder: Hendrika Willemina Bussink
[cc 20-11-2008/28-5-2010 tB]
– Hendrica Wilhelmina (Hendrika Willemina) Bussink:
20-12-1844: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 925):
– Kind: Derk Jan Vinkenborg
– Geboren: 20-12-1844
– Gedoopt: 26-1-1845
– Vader: Lammert Vinkenborg
– Moeder: Hendrika Willemina Bussink
[cc 21-11-2008/5-5-2010 tB]
– Hendricus (Hendr:) Bussink:
1-7-1750 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 443): / Julij / Den 1sten Hendr: Bussink / den 4den begraven // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bussink:
15-5-1760: Hendrik Bussink, boerenknecht, geb. 15-5-1760 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in AHA-document 8110906a nr. 743 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Bussink:
18-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 18-1-1816 [nummer] 7 / Heden den achtienden der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des Voorde middags om Tien
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Hendricus Bussink
Dagloonder oud zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Bussink oud
vijf en dertig jaren, op Woensdag den Zeventienden der maand Jannuarij, des Morgens ten Zes
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Hendrica / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan
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Garvelink Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Hendrik Jan ter Maat Dagloonder oud
vijftig 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 de tweede genoemde Getuige Daar de
Comparant en eerstgenoemde Getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Bussink:
31-1-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 31-3-1816 No 16 / Heden den Een en dertigsten der maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des avonds [#middags] om Zeven
uren, zijn voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Jan Beijer oud acht en
veertig jaren, dagloonder – en Garrit Wildenbeest oud drie en veertig jaren Landbouwer beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op [#den] heeden der maand
Maart des jaars 1816 des middags ten twaalf uren, in het huis N o. 138 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Vier en Zeventig jaren is overleden Evert Bussink Gebooren in deeze Gemeente Van beroep Slagter Zoon van wijlen Hendricus Bussink en Fijken Beijer / 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 / J beijer / G wildenbeest / A. Hesselink // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Bussink:
17-4-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 17-4-1816 [nummer] 39 / Heden den Zeventienden der maand April een duizend achthonderd zestien, des avonds [#middags] om acht
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Bussink
Dagloonder oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Hendrica Bussink
oud Veertig jaren, op Dingsdag den Zestienden der maand April, des Morgens ten acht uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendiena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Garvelink
Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Hendricus Bussink Dagloonder oud Zeven en
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 Daar den Comparant en Getuijgen verklaaren Niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Bussing:
23-3-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 506): 23. Martii [1818.] / Baptizatus est Hermanus / filius legitimus Henrici Doenk, et Helenae Otten Conj: / Susc: Henricus Bussing, et Alijda Kuppers. // [cc
30-8-2007/30-4-2008 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 39

– Hendricus (Hendrikus) Bussink:
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]
– Hendricus (Hendricus) Bussink:
5-4-1826: Memories van Successie, Registratiekantoor Terborg, 5-4-1826, Rijksarchief Arnhem
[doos nr. 9, volgnummer met potlood: 20] / Memorie van Aangifte der nalatenschap van wijlen
Hendrik Bussink / Door 1. Derk Bussink, Eigenwerkdoende wonende in de gemeente Gendringen, / Voorts 2. Wessel Bussink, dienstknegt en eindelijk 3. Jenneken Bussink daglonerse, beide
laatstgemelde in de gemeente Wisch woonachtig, kiezende gezamentlyk domicilie ten huize van
den Eerstgenoemden aangever Derk Bussink in de Buurschap Bredenbroek, gemeente Gendringen, Sub 330. / Wordt verklaard: / Dat de nalatenschap van wijlen hunnen broeder Hendrik
Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig in het huis No 335, in de
buurschap Bredenbroek, binnen de gemeente Gendringen, zonder getesteerd te hebben, overleden, door hun, (:zijne broeders en zuster[:)] geërfd wordt; / dat de nalatenschap geene driehonderd guldens is waarde hebbende, en dat tot dezelve geene onroerende goederen behoren. /
Voorts: dat door dit overlyden geen fidei commis gedevolveert, noch vruchtgebruik vervallen
is, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde Erfgenamen, iets uit de nalatenschap
wordt genoten. / Gedaan in het Bredenbroek, Gemeente Gendringen, den 5e April 1800 Zesentwintig. // Wij Burgemeester van Gendringen Certificeren hiermede, dat voor zoo verre bekend
is, Hendrik Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig, binnen deze
gemeente overleden, geene onroerende goederen heeft nagelaten; alsmede, dat Derk Bussink
aan ons verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / Gedaan te Gendringen den 5e April 1800 Zes
en twintig. / FWJ de Haes: // Dat Wessel Bussink en Jenneken Bussink verklaard hebben niet te
Kunnen Schryven, Certificierd de ondergetekende Burgemeester van de Gemeente Wisch /
Dericks // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus [Hendrik] Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 12-12-1760 geboren (AHA-volgnr. 2915), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 441:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: [334>] 335
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Hendrik Bussink
– Geboortedatum: den 12 Decemb 1760
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/3-2-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3416), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 526:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 398
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendrik Bussink
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Antony Nelleskamp vert. Mei 1827. / 8 H Bussink vert mei
1828.
[cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
– Hendricus (Hendricus) Bussink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1470): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 317
– Aantal personen: 6 + 3 [lees: 7 + 3] [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 1]
– Naam: Hendricus Bussink
– Leeftijd: 44 jaar
– Geboorteplaats: Varseveld
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde man”)
– Beroep of relatie: Landbouwer
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
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– Hendricus (Hendricus) Bossink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 3255): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Wijkaanduiding: Militaire 7e Afdeling
– Onderdeel: Vierde Kompagnie
– Aantal personen: 70 [dit is nr. 42]
– Naam: Hendricus Bossink
– Leeftijd: 34 jaar
– Geboorteplaats: Zwolle
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Fuselier
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: –
[cc 14-11-2003/26-2-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bussink:
1-11-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 1-11-1831 No 89 [N.B.: Deze akte wordt
voorafgegaan door de volgende tekst: “Door ons President der Regtbank van eersten aanleg Zitting hebbende te Zutphen Zyn de tegenswoordige Veertien Suppletoire bladen Zullende dienen
tot inschryving van actens van overlyden van de Stad Doesborgh in de laatste twee maanden
van achttien honderd een en dertig gequoteerd en geparapheerd van het eerste tot het laatste
blad bevattende Veertien Folio’s. / Aldus gedaan in duplo te Zutphen den dertienden October
Achttien honderd een en dertig / [onleesbare handtekening] Regter loco Praesidis”] / Heden den
Eersten der maand November één duizend acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om
twaalf uren, zijn voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / Geurt Bierman oud een en Zestig jaren,
buiten beroep / en Hendrik Bussink oud Zeven en Veertig jaren, van beroep Landbouwer /
beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertigsten der
maand October des jaars achttien honderd een en dertig, des avonds ten acht uren, in het huis
No. 157 Wijk B binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en tachtig Jaren is overleden
Den Heer Dammes van Noll oud plaats Majoor dezer Stad nalatende eene weduwe met name
Anna Hendrika Dwars geboren te ’s Gravenhage den Zeven en twintigsten September Zeventienhonderd acht en Veertig uit wylen de Ehelieden Pieter van Nol en Maria van Spyck / 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 / G: Bierman / H: Bussink / F: Rijpperda // [cc 5-102001/29-3-2002 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Bussink:
17-2-1832: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 17-2-1832 No 14 / Heden den Zeventienden
der maand February één duizend acht honderd twee en dertig, des Voordemiddags om twaalf
uren, is voor ons Folkert Rijpperda Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Stad Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen den Heer Archibald Aaltje Hendria van
Zeist Stuart Gepensioneerd Luitenant oud acht en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een dochter welke Zyne huisvrouw Derkje Labotz oud Zeven en dertig jaren, op Donderdag den Zestienden der maand February dezes jaars, des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Adriana Theodora / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Bussink van beroep landbouwer oud Zes en
Veertig jaren, en van Willem [! (zie handtekening)] Ising [:er staat eigenlijk: Jsing] van beroep
Bakker oud vyfen 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 getekend met de Comparant en de getuigen. / A:A:H:Van Zeist Stuart / H: Bussink / W:J: Ising / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Bussink:
4-9-1839: Overlijdensregister gemeente Doesburg d.d. 4-9-1839 No 47. / Op heden den Vierden
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, / Hendrik Bussink oud vijf en vijftig jaren, van beroep Eigenwerkdoende, gebuur van de overledene, en Barend Cornelis van Rinsum oud zes en twintig jaren, van beroep Winkelier, mede gebuur van de overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente,
welke ons hebben verklaard, dat op maandag den tweeden der maand September, dezes jaars,
des morgens ten tien uren, in het huis staande in de Meijpoortstraat Wyk B. No 317 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van ruim twee en veertig Jaren is overleden Pieter Hendrik Bernardus Mesch van beroep tweede Luitenant, [#wonende] bij het depót der twaalfde afdeeling Infanterie alhier in Garnisoen geboren te Delft zoon van de Ehelieden Pieter Jacob Louis Mesch, en
Anna Maria Rijnenburg Weduwenaar van Catharina Margaretha Sophie Schutte. / En hebben
wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing, door ons is onderteekend. / met
de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Bussink:
17-9-1847: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1106):
– Kind: Grada Aleida Bussink
– Geboren: 17-9-1847
– Gedoopt: 23-10-1847
– Vader: Hendrikus Bussink
– Moeder: Willemina Masselink
[cc 26-11-2008/13-4-2010 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Beusink:
29-4-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1848 No 7 / Heden den negen en
twintigsten der maand April achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk
aan te gaan: Hendrik Beusink, Smid, oud negen en twintig jaren, geboren en woonachtig in de
Gemeente Wehl, meerderjarige Zoon van Jan Beusink, Smid, woonachtig in de Gemeente Wehl,
en van wylen diens ehevrouw Hendrika Sarbelink, ter eenre; en Engelina Berendina Beekman,
zonder beroep oud twee en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, minderjarige dochter van wijlen Gradus Beekman, en van diens nagelatene weduwe Joanna Borggreven,
zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, ter andere Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan
ons overlegd (!): / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag den Zestienden en op zondag den drie en twintigsten April achttien honderd acht en veertig, binnen deze
Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een Certificaat afgegeven door den
Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Wehl, ten blyke, dat
de afkondigingen van dit huwelyk, mede aldaar, en onverhinderd zijn ergaan. / 3. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 4. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 5.
Het geboorteattest der Bruid. / 6. Het doodattest van de moeder des Bruidegoms, en / 7. Het
doodattest van den vader der Bruid. / De vader van den Bruidegom, en de moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven tot dit huwelyk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouweiijk (!) alle de
pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat
Hendrik Beusink, en Engelina Berendina Beekman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit
alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Coenraad Westerveld, Commis by ’s Rijks belastingen oud twee en dertig
jaren, Paulits Enserinck, Zonder beroep, oud vier en twintig jaren, Wander Rosier, Timmerman,
oud Zes en twintig jaren, en Bernard Schmalhorst, Timmerman, oud een en dertig jaren, allen in
deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, den vader des Bruidegoms, de moeder der Bruid, en
de getuigen. / H Beusink / E B Beekman / J: Beusink / J: Borggreeven / C: Westerveld / P Enserinck / W Rosier / B Schmalhorst / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Bussink:
9-1-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 9-1-1873 [No. 1] / Op heden den negenden
der maand Januarij een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Jan Adriaan Stuten,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der
Gemeente, verschenen, Johan George Hirth oud een en veertig jaren, van beroep ziekenvader,
schoonzoon van de overledene, en Pieter Kennedij oud een en veertig jaren, van beroep rijksveldwachter beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Donderdag den negenden der maand Januarij, dezes jaars, des nachts ten een uren, in het huis staande aan de Veerpoortstraat wijk D n: 37 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zeven en
vijftig jaren is overleden Harmina Margaretha Bussink, zonder beroep, geboren en wonende te
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Doesborgh, gehuwd met Bernardus Lindeschot, timmerman wonende te Doesborgh, dochter van
Hendricus Bussink, overleden en van Hendrika Harmsen, zonder beroep, wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de comparanten. / G.Hirth / P.
Kennedy / Stuten // [cc 16-2-2001/20-4-2002 tB]
– Hendricus Bernardus (Hendrikus Bernardus) Bussink:
20-10-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 616):
– Kind: Hendrikus Bernardus Bussink
– Geboren: 20-10-1840
– Gedoopt: 22-11-1840
– Vader: Derk Jan Bussink
– Moeder: Antonia Everdina Perebolt
[cc 7-11-2008/18-3-2010 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bussink:
25-12-1750: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 85r, rechterkolom): 1750. /
[na: “op Kersmis sijn na gedane belydenisse des geloofs, ende beloften tot Ledematen aangenomen”] / Hendrik Jan Bussink. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hend: Jan) Bussing:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 9 / Naam en voornaam: Bussing, Harmanus / Geboortedatum: 1776. 22 Apr: / Geboorteplaats: Varseveld / Woonplaats: Bennekom / Beroep: Radmaker / Naam en voornaam der ouders: Hend: Jan [Bussink>] Bussing en Hendrikje
Bussing / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: gehuwd / Getal der kinderen: 6 / Nummer bij de
loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 76. // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bussink:
2-4-1819: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 258: 1819 den 2 April zyn na voorafgaande Belydenis tot Ledematen aangenomen / Jan Huetink / Jan Geesink / Gerretjen Kolenbrander / Berendina Lovink / Hendrika
Lovink / Hendrina Dales / Geertruid Seesink / Grada Janssen / Wilhelmina Salemink / Gerretjen
Semmelink / Derk Jan Klompenhouwer / Hendrik Jan Peppink / Jan Kolenbrander / Harmanus
Kwak / Jan Hendrik Boesveld / Gradus Nyhuis / Evert Boesveld / Hendrik Jan Bussink / Harmen Waarlo / Hendrik ter Beest / Antony Schuurman / Gerret Jan Leneman / Arend Vriesen /
Arend Brussen / Arend Forstes / Jan Wentink – Vertrokken met attest na Zelhem / Gradus Wentink / Dersken Forsters / Hendrikus Tannemaat – Vertrokken na Varsseveld // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bussink:
26-2-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-2-1821 No 6. / Heden den Zesentwintigsten der maand Februarij een duizend achthonderd één 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 / Hendrik Jan Bussink oud vyfendertig jaren, van beroep daglooner – en Wessel de Keijzer oud Zesenveertig jaren, van beroep Kledermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfëntwintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd één en twintig, des morgens ten
drie uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vierëntwintig Jaren
en tien maanden is overleden Gerritjen Harmsen, geboren en woonachtig in deze Gemeente
Zonder bepaald beroep, Dochter van Berend Harmsen overleden en van Dina Linsebosch van
beroep dagloonster mede alhier woonachtig, en Huisvrouw van den eersten Comparant. / 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 tweede getuige, terwyl den eersten Comparant verklaard heeft niet
te Kunnen Schrijven. / Wessel De Keijser / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bussink:
26-2-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-2-1822 No 1 / Heden den Zes en twintigsten der maand Februarij 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 / Hendrik Jan Bussink oud Zesendertig jaren, van beroep dagloner – en Wessel de Keyzer oud Zeven en veertig jaren, van beroep
Kledermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
vyfëntwintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd twee en twintig, des avonds ten
negen uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één Jaar en acht
dagen is overleden Gerrit Jan Bussing, geboren en woonachtig in deze Gemeente Zoontje van
den eersten Comparant en deszelfs overledene Huisvrouw Gerritjen Harmsen. / 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 tweeden Comparant, hebbende den eersten Comparant verklaard niet te
Kunnen Schryven. / W: De Keijser / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bussink:
10-1-1823: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 10-1-1823 No 2 / Heden den Tienden der
maand Januarij een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Theodoris Harmsen oud Zes en dertig
jaren, van beroep Kledermaker, en Hendrik Jan Bussink oud Zeven en dertig jaren, van beroep
dagloner beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den negenden der maand Januarij des jaars achttien honderd drie en twintig, des avonds ten acht uren, in
het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren
en vijf maanden is overleden Megfildis (!) van Quringen, geboren te Zutphen en woonachtig in
deze Gemeente, Zonder beroep, Huisvrouw van den eersten Comparant, en Dochter van Jozef
van Quringen, en Maria Johanna Rook beiden overleden. / Ons van deze verklaring verzekerd
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hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, terwyl de
bovengenoemde Comparanten verklaard hebben niet te kunnen Schryven. / J Jansen // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bussing:
4-11-1823: Geboortenregister gemeente Angerlo, 4-11-1823 No 36 / Heden den Vierden der
maand November 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 Gerrit Jan Tiecken van beroep dagloner oud acht en
Zestig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne [#huisvrouw] Dochter Fenneken Tiecken oud Twintig jaren,
op Maandag den derden der maand November, des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerritjen / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Polman van beroep arbeider, oud
vier en veertig jaren, en van Hendrik Jan Bussing dagloner oud Zes 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 terwyl de bovengenoemde Comparanten en Getuigen verklaart hebben niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bussing:
31-12-1837 / geboren 1785 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 861),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 93
– Aantal gezinsleden: 6 [dit is nr. 1]
– Naam: Hendrik Jan Bussing
– Geboortejaar: 1785
– Beroep: arbeider
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Bussink:
25-12-1755: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 90r, rechterkolom): 1755. /
[na: “op Kersmis zijn tot Ledematen aangenomen”] / Hendrik Willem Bussink. // [cc 19821999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bussink:
3-2-1762: FA 7539 nr. 41 [inscription 13-8-1811]: Hermanus Bussink, daghuurder te Gendringen, geb. 3-2-1762; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 41 // [cc tB]
– Hermanus (Manus) Bussink:
14-5-1763: Manus Bussink, daghuurder, geb. 14-5-1763 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld
in AHA-document 8110906a nr. 716 // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Herm.) Böising:
30-1-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774 / Jan 30. / Jan Böising [<Bösing] Z v.
Herm. Böising uijt Praast onder [#Millingen] Doornink / en Enneken Ter Wies, wedwe van
wijl Gerrit Loman uijt Mechelen. / getrouwt. alhier 20 // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beusing:
17-4-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-4-1813 nr. 10 / In den Jaare agtienhondert en dertien den Zeventiende April des Morgens Elf uuren is voor ons Maire, Officier van
den Burgerlijke Stand, der Gemeente Netterden Canton Gendringen, Departement van den Booven IJssel, verscheenen, Bernardus Nieuwenhuis, daglooner oud Negen en dertig Jaaren, en
Hermanus Beusing Landbouwer, oud zes en Dertig Jaaren, byde in deze Gemeente woonagtig,
de welke ons als Buurlieden verklaart hebben, dat op den Zeventiende April des Morgens Vier
uuren, in het Huis N o 237 is Overleeden Bernardus Bockting, oud Een Jaar Zoon van Gradis
Bockting, en Johanna Thus Timmerman, en hebben de Verklaarders, na dat aan hun voorgeleezen was, verklaart niet te kunnen Schrijven en is door Ons Geteekent. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Busing:
19-3-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 158): 19. Martii [1813.] / Baptizata est Anna
Elisabeth / filia legitima Hermani Busing, et Helenae Otten Conj: / Susceperunt Hermanus Jansen, et Aleijda Otten. // [cc 23-3-2007/16-9-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beusing:
14-7-1813: Hermanus Beusing, laboureur (gem. Netterden); vermeld in AHA-document
8130714a // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bussink:
6-8-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 6-8-1813 [ongenummerde akte nr. 14]: In
het Jaar Agtienhonderd en Dertien den Zesde der maand Augustus zijn voor ons Maire officier
van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement van
den Boven-IJssel, gecompareerd Harmanus Bussink en Joost Mekking, zijnde geburen van de
nagenoemde overledene, dewelke ons verklaard hebben dat op den vijfden der bovengenoemde
maand en Jaar, des morgens ten vijf uuren, het kind van Gerrit Rozeboom en Willempke Korthals, genaamd Hendrik, woonachtig in de gemeente alhier, in den ouderdom van agt maanden,
ten zijnen woonhuize gequoteerd No 34. is overleden – En hebben de Declaranten deze acte na
dat hun dezelve was Voorgelezen, nevens ons ondertekend. / Har Manus bussijnk / Joost Mekking / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Harmanus) Bussink:
15-11-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 15-11-1813 [ongenummerde akte nr. 18]:
In het Jaar agtienhonderd en dertien op den vijftienden der maand November Zijn voor ons
maire officier van den burgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den
boven-IJssel, Canton van Eede gecompareerd Harmanus Bussink en Peter Bruggen Zynde geburen van het (!) nagenoemde, dewelke ons Verklaard hebben dat op den Dertienden der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten agt Uuren een Kind van Joost Mekking en Jantje
Blanken echtelieden, met name Aart oud circa twaalf weken in de gemeente alhier in het huis
Numero 38 is overleden. – En heeft den declarant Harmanus Bussink deeze acte na dat hen dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend, hebbende den declarant Peter Bruggen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H Bussijnk / Theods Prins maire // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bussing:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 9 / Naam en voornaam: Bussing, Harmanus / Geboortedatum: 1776. 22 Apr: / Geboorteplaats: Varseveld / Woonplaats: Bennekom /
Beroep: Radmaker / Naam en voornaam der ouders: Hend: Jan [Bussink>] Bussing en Hendrikje Bussing / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr : gehuwd / Getal der kinderen: 6 / Nummer bij
de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 76. // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beusink:
9-2-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 9-2-1815 No 11 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Negende Februarij des morgens Negen uren is voor ons vice Burgermeester, in Afweezentheid van de Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Gerrit Jan Visser Dagloonder [#Oud] oud twee en dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Maria Bruins
oud vier en twintig Jaren op den Zevende Februarij des Avonds om Zeven uren is verlost van
een Dochter welke de voornaam van Wilhelmina heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van,
Hermanus Beusink Landbouwer oud Agt en dertig Jaren, en Leendert Jonkhans dagloonder
oud Zes en dertig Jaren bijde alhier Woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing
onderteekend / uitgenoomen de vader en de Getuigen verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Busing:
23-10-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 343): 23. Oct: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Jo~es Mattheus / filius legitimus Hermani Busing, et Helenae Otten Conj: / Susceperunt Jan Ten Bult, et
Hendrina Otten. // [cc 30-5-2007/25-7-2008 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Beusing:
23-10-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 23-10-1815 No 45 / In het jaar achtien honderd vijftien den drie en twintigste october S’morgens Negen uuren is voor ons vice burgemr In
afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Leendert Jonkhans
Tapper oud Zes en dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Hendrina Evers oud vier
en dertig Jaaren op den twee en twintigste october, S’middags om twaalf uren is verlost van een
Zoon welke de voornaam van Hermanus heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van derk Heister Tapper oud drie en vyftig Jaaren, [en] Hermanus Beusing, Landbouwer oud agt en dertig
Jaaren, byde hier woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend / uitgenoomen de vader en Manis Beusing welke verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 19821999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beusing:
24-10-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 24-10-1815 No 46 / In het jaar achtien honderd vijftien den vier en twintigste october des morgens Negen Uuren is voor ons vice Burgemr
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het
Gemeente-Huis alhier gecompareerd, Hermanus Beusing, landbouwer oud agt en dertig jaren,
ons verklarende, dat zijne huisvrouw Helena Otten oud Negen en twintig Jaar op den twee en
twintigste october des Nademiddags om drie uren is verlost van een Zoon welke de [voornaam>] voornamen van Johannes Matheas heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Derk
Heister Timmerman oud drie en vyftig Jaaren, en Leendert Jonkhans oud zes en dertig Jaaren
byde alhier woonachtig, deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen de vader en de Eene getuigen, welke verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bussink:
14-5-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-5-1816 No 21. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Veertienden der maand Mei, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Westerveld
oud Veertig jaren, Landbouwer – en Frederikus Geuring oud twee enveertig jaren Dagloner
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Dertienden der
maand Mei dezes jaars, des avonds ten acht uren, in het huis No 422 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van drie envyftig jaren is overleden Harmanus Bussink, Dagloner Eheman van
Johanna Borkus en Zoon van Christiaan Bussink en Maria ten Brink wonende in deze Gemeente. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de Declaranten. / D: Westerveld / F guerink
/ FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/21-5-2007 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beusink:
22-8-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 22-8-1816 No 16 / Heden den twee en
twintigste der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om half
twee uren, zijn voor ons C: Kroes vice Burgemr als hier toe bij besluit van den Burgemeester
Speciaal gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie
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Gelderland, verschenen Gradus Boktink timmerman oud vier en vijftig jaren, en Bernadus Nieuwenhuis dagloond[er] oud twee en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Een en twintigsten der maand Augustus des jaars 1816 des
Smiddags ten twaalf uren, in het huis No. 251 binnen deze Gemeente in den ouderdom van
Negen en dertig jaren is overleden Hermanus Beusink Landbouwer Zoon van wijlen Jannes
Beusink en Enneken te Wisch / 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]
– Hermanus (Hermen) Bussing:
14-3-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 443): 14. Martii [1817.] / Baptizata est Willemina Joanna / filia
legitima Everardi Jo~is Van Pluur, et Mariae Vibering Conj: / Susc: Hermen Bussing, et
Mechelt Wijman. // [cc 29-8-2007/28-5-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Beusink:
9-10-1817: Huwelijksregister gemeente Netterden, 9-10-1817 No. 4 / Heden den Negende der
maand October eenduizend achthonderd en zeventien, zijn voor ons C: Kroes vice Burgemr als
hier toe door den Heer Burgemeester gedeligueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis verschenen Hendricus Döing Landbouwer oud vyf en Twintig jaren, geboren te Haldern en woonachtig meerderjarige zoon van Derk
Döing overleeden, en Aeltje Kupers woonachtig als Landbouwers in de gemeente Haldern, alhier tegenwoordig en toestemmende ten eenre; – en Helena Otten, Landbouwerse oud een en
Dertig jaren, geboren te Praast en woonachtig te Netterden meerderjarige dochter van Matheus
Otten, en Anna, Elisabeth te Passe, byde als landbouwers te Praast overleden, en weduwe van
Hermanus Beusink ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Derk Heister Tapper,
oud drie en vijftig Jaaren, Jan Wilting veldwachter, oud, een en veertig Jaaren, Wessel Bolwerk,
landbouwer oud Zeven en dertig Jaaren, en Hendrik Heister dagloner, oud Zeven en vyftig
Jaaren, alle woonachtig in deze gemeente door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun
verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. het doop attest van de Bruidigom. / 3 het dood attest van de
vader van de Bruidigom / 4 het doop attest van de Bruid / 5 het dood attest van de voorige man
van de Bruid / 6. een Brevet wegens het overlyden van de Ouders en grootouders, zoo van vaders als moeders Zeide van de Bruid / het o[n]verhindert er gaan, van de proclamatien te
Haldern / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en
pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in
naam der wet verklaard, dat Hendricus Döing, en Helena Otten door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend uitgenoomen de moeder
van de Bruidigom, en Hendrik Heister verklaarde niet te Kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Harmen) Bussink:
?-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. 6 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Schoutambt Ede // No der Huizen: 8 / Naamen der Belasting Schuldigen: Harmen Bussink / Classe: 6
/ Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 2,00 / Totaal voor elk
[lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 2,00 / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of
andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 6-11-2002/28-12-2002 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bussink:
?-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. 1182 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel Bennekom // N o der Huizen: 37 / Naamen der Belasting Schuldigen: Hermanus Bussink /
Classe: 2 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – / Totaal voor
elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 0,50 / Termijnen van betaling voor den ontvanger
[of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/10-2-2003 tB]
– Hermanus (Hermen) Bussink:
9-7-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-7-1819 No. 59 / Op heden den negende July
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Hermen Mellendyk van beroep landbouwer, wonende te Ede oud negen en
veertig Jaren, / en Berend Veldhuizen van beroep dagloner oud vier en veertig Jaren, almede
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Willem Bussink Zoon van Hermen Bussink
Schoenmaker van beroep, en van Jantje Riksen Ehelieden op den achtsten dezer maand des
voordemiddags om elf uren ten huizen van Zyne ouders, Zynde Numero (8) in den ouderdom
van Zeventien weken in de Gemeente en dorp Ede is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend – hebbende de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bussink:
22-3-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 22-3-1821 No. 32 / Op heden den Twee en Twintigsten Maart agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding
is voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons M r Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts
Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Harmanus Bussink van beroep Rademaker oud vier en veertig Jaren, en Hendrik Colenbrander van beroep Rademaker oud vyftig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons hebbe (!) verklaard,
dat Johanna Maria Besseling in leven van beroep Zonder en laatst woonachtig te Bennekom op
den een en Twintigste deezer maand des Savonds ten Zeven uren, ten huize Numero (40) te
Bennekom in den ouderdom van vyftien Weeken [doorgestreept (voorgedrukt) Jaren] is overleden, nalatende deszelfs ouders, Johannis Hendrikus Besseling, oud drie en dertig Jaren, van beroep Kleremaker, en Wilhelmina Lobag oud vier en dertig Jaren, beide wonende te Bennekom. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons
Schout is Getekend. – goedgekeurd de doorhaling van het woord jaren / H bussijnk / H Colenbrander / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Harmen) Bussink:
4-5-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-5-1821 No. 55 / Op heden den vierde Meij agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding is voorgedrukt]
uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede, Kwartier
Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Harmen Bussink van
beroep bouwman oud vyf en Twintig Jaren, en Berend Veldhuizen van beroep daghuurder oud,
(!) vier en veertig Jaren, beide wonende te Ede / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Elisabet Jansen, oud acht en dertig Jaar, vrouw v: Derk: Greuping [#in leven] van beroep diensbaar en
[#laatst] woonachtig te Utrecht op den derde deezer maand des voordemiddag ten Elf uren, ten
huize Numero (9) te Ede [#in den ouderdom van] is verlost van [#Jaren is overleden, nalatende]
een dood Kind, van het mannelyk Geslacht en dat gemelde Derk Greuping zich thans bevind te
Utrecht. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door De eerste Comparant en ons Schout is getekend, nadat de Twede had verklaard niet te Kunnen Schryven, als
zulks niet te hebben geleerd. / goedgekeurd de doorhaling van Tien gedrukte Woorden / H Bussink / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmen) Bussink:
12-1-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-1-1822 No. 8. / Op heden den twaalfde Januarij agttien honderd twee en twintig, des voor de middags ten elf uren, compareerde voor Ons
Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Hendrik Jansen van Ede, van beroep Bouwman oud drie en dertig Jaren, en
Harmen Bussink, mede van beroep bouwman oud dertig Jaren, beide wonende te Ede / welke
ons hebben verklaard, dat Reindert Jansen, laastelyk buiten beroep, gewoond hebbende te Ede,
onwettige Zoon van Aaltje Jansen, oud negentien Jaren, dienstmaagd te Ede, op den twaalfde
deezer maand des morgens ten Zeven Uren, ten huize van voormelde Hendrik Jansen van Ede
No 6. in den ouderdom van dertien Weeken is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Twede Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de
eerste Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven of teekenen. / H Bussink / E D van Meurs
// [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Bussijnk:
3-2-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-2-1823 No 25. / Acte van Overlijden. // Op
heden den derde Februarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Joost Mekking oud vyf en dertig
jaren, van beroep Timmerman en Harmanus Bussijnk oud zeven en veertig jaren, van beroep
Radmaker wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gradus Eijtink,
buiten beroep Geboore te Bennekom, en laastelyk aldaar woonachtig, Zoon van Jan Eijtink
Weever, oud vier en dertig Jaaren, en van Evertje Bos, Zyne Ehevrouw oud vier en twintig
Jaren, beide woonende te Bennekom, op den twede deezer maand des Smorgens ten Zes uren,
Ten huize Zyner ouders No 37 te Bennekom in den ouderdom van Een Jaar is overleden Zyne
ouders voormeld nalatende / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door
de beide Comparanten, en ons Schout is Geteekend / J. Mekking / H M bussijnk / H.T. Prins //
[cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Bussink:
25-3-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 25-3-1823 No 45 / Acte van Overlijden. // Op
heden den vyf en Twintigste Maart achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf
uren, compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Joost Mekking oud drie en
veertig jaren, van beroep Timmerman en Jan Heitink oud vier en dertig jaren, van beroep Weever wonende [te>] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Engeltje Jansen, geboore te Bennekom en laastelyk aldaar woonachtig, in leven Huisvrouw van Hermanus Bussink, Radmaker mede te Bennekom woonachtig, op den vier en twintigste deezer maand, des
Smorgens ten vier uren, Ten huize No 37. te Bennekom in den ouderdom van vyf en veertig Jaaren is overleden hare man voormeld nalatende. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. / J. Mekking / i. eitink (!) / H T
Prins // [cc 22-2-2000/16-4-2002 tB]
– Hermanus (Hermanus) Theyssen/Bussink:
14-9-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 858): [sub «1823 baptizati
sunt»] 14 Sept: / Hermanus: / F: illeg: Joannae Bussink [ut>] et, ut mater dicit, Wenceslai
Theyssen. / Arnoldus Bussink et Berdina Van de Velde Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Hermanus (Hermanus) Bussink:
17-2-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-2-1874 No. 18. / Heden den Zeventienden der maand February achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Aalbertus Baars van beroep Klompenmaker oud
drie en Veertig jaren, en Jan Van Waasen van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zestienden
der maand February achttien honderd vier en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis
Wijk A No. 73 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en
Zeventig Jaren, tien maanden en veertien dagen Johanna Bussink, dagloonster, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Johannes Messink, daglooner, wonende
in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Hermanus Bussink en Gerarda Willemina
van Pluer. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard
niet te kunnen schryven als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina (Harmina) Bussink:
25-12-1755: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 90r, linkerkolom): 1755. /
[na: “op Kersmis zijn tot Ledematen aangenomen”] / Harmina Bussink. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermina (Harmiena) Bussink:
16-9-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 16-9-1816 [nummer] 79 / Heden den
Zestienden der maand September een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om Zes
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Bussink Dagloonder oud acht en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Enneken Duijmelaar oud
[een>] Vyf en Veertig jaren, op Zaturdag den Veertienden der maand September, des avonds
ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Harmiena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Hendrik [Houfman>] Koufman Dagloonder, oud Vier en Vyftig jaren, en van Lammert Buevink
Dagloonder oud Zes en 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 met den Comparant daar
de Getuygen Verklaren Niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermina Margaretha (Harmina Margaretha) Bussink:
9-1-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 9-1-1873 [No. 1] / Op heden den negenden
der maand Januarij een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Jan Adriaan Stuten,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der
Gemeente, verschenen, Johan George Hirth oud een en veertig jaren, van beroep ziekenvader,
schoonzoon van de overledene, en Pieter Kennedij oud een en veertig jaren, van beroep rijksveldwachter beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Donderdag den negenden der maand Januarij, dezes jaars, des nachts ten een uren, in het huis staande aan de Veerpoortstraat wijk D n: 37 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zeven en
vijftig jaren is overleden Harmina Margaretha Bussink, zonder beroep, geboren en wonende
te Doesborgh, gehuwd met Bernardus Lindeschot, timmerman wonende te Doesborgh, dochter
van Hendricus Bussink, overleden en van Hendrika Harmsen, zonder beroep, wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de comparanten. / G.Hirth / P.
Kennedy / Stuten // [cc 16-2-2001/20-4-2002 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Johanna) Bussink:
25-12-1755: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 90r, linkerkolom): 1755. /
[na: “op Kersmis zijn tot Ledematen aangenomen”] / Johanna Bussink // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Bussink:
7-4-1773: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 109r, linkerkolom): / 1773 / [na:
“tot Ledematen aangenomen den 7 April.”] / Johanna Bussink / attest naar Doesburgh 30 juny
1773. / wedergekomen dat zelve jaar. / attest naar S’Hertogenbosch 2 Nov 1775 // [cc 19821999 tB]
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– Johanna (Johanna) Beuzink:
14-5-1807: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1807 / Den 14 Maij is Johanna Beuzink overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Buesink (?):
14-5-1807: Inventaris van het archief van de ambtenaren belast met de invordering van de belasting op het recht van successie 1806-1817; Rijksarchief Arnhem, inv. nr. VI-91, blz. 14, nr.
80 (38) [ondertekening: “D W Klomp Schoolmeester van Mechelen”] / “Lyst van de Aangegeven Leijken in de Boerschap Mechelen in het Jaar 1807” / Een Leijk Johanna Buesink [of te
lezen als: Buefink?] is Aangeving van gedaan om te Begraven Den 14 Meij oud 21 Jaar // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Bussing:
19-5-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 19-5-1815 No. 5 / In het jaar achttien honderd vijftien den Negentiende Meij des avonds vier uuren zijn voor ons vice Burgemeester in
afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Johannes Roes BoereKnegt, oud drie en dertig jaren, geboren te Etten, wonende te Netterden Canton Gendringen
meerderjarige zoon van Derk Roes en Theodora Cent woonende als daglooners in de gemeente
Etten alhier tegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en Maragretha Alijda Limbeek; oud
drie en dertig jaren, geboren te Zeddam, woonachtig te Netterden meerjarige dochter van Willem Limbeek, woonagtig in de Gemeente Zeddam, als daglooner, alhier teegenwoordig en toestemmende, en Johanna Bussing in den Jaare 1800 dertien, zoo als blykt uit het hier by gevoegde dood attest overleeden ter andere zijde; dewelke ons hebben verzocht, het door hun
voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente
ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den Zevende Meij en op Zondag daar aan volgende den veertiende Meij des Jaars agtien hondert vyftien; zoo hebben wij, daar ons geene verhindering tegens dit huwelijk is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, alle de bij de
Wet vereischte stukken voorgelezen, alsmede het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek
van den titel over het Huwelijk; en hebben, aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of
zij zich tot man en vrouw nemen wilden, waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Johannes Roes, en Maragretha Alyda Limbeek door het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Heister timmerman, oud drie en vijftig Jaaren, Andries
Bruins daglooner oud een en vyftig Jaaren, derk Geurtsen daglooner oud veertig Jaaren alle
woonagtig in deze gemeente, en hebben wij en de getuigen, deze acte geteekent, op dag en Jaar
als Booven, uitgenoomen, de Bruidigom en de Bruid, de vader [van>] en moeder van de Bruidïgom de vader van de Bruid welke verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Bussink:
15-7-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 327): 15. Julij [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Willemina /
filia legitima Theodori Van de Velden, et Elske van Pluur Conj: / Suscep: Jan Hendrik Geerts,
et Joanna Bussink. // [cc 30-5-2007/2-8-2008 tB]
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– Johanna (Janna) Groote Bussink:
6-2-1818: Overlijdensregister gemeente Borculo, 6-2-1818 [nummer] 4 / Heden den Zesden der
maand Februarij eenduizend acht honderd en achttien, des Voormiddaags om tien uren, zijn
voor ons Mr Frederik Wilhelm Lambergh Schout en Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Borculo, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Willem Grooters
Landbouwer oud Zes en dertig jaren, Vader des overledenen / en Hendrik te Spenke oud negen
en dertig jaren Landbouwer, en nabuur des overledenen / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyfden der maand Februarij des jaars achttien honderd en achttien, des avonds ten elf uren, in het huis No. 236 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van ruim een en een half jaren is overleden Mannes Grooters Zoon [van] eerstgenoemden Comparant en Janna Groote Bussink echtelieden / 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 nevens
eerstgemelden Comparant ten dage en Jare voornoemd; terwijl laatstgenoemden Comparant verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / J W Grooters / F W Lambergh // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Enneken) Bussink:
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
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]
– Johanna (Anna) Bussink:
8-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief Arnhem], 8-3-1821 No 15 /
Heden den achtsten der maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Gerrit Gerritsen Timmerman oud acht en twintig jaren, en Fredericus Westerveld Dagloner oud
twee en vyftig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op
woensdag den zevenden der maand Maart achttien honderd een en twintig des avonds ten tien
uren, in het huis No. 113 in Ulft binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van zeven en zeventig
Jaren is overleden. [lees: overleden:] Anna Bussink weduwe van wylen Hendrik Sluiter en
Dochter van wylen Jan Bussink / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Joanna) Bussink:
14-9-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 858): [sub «1823 baptizati
sunt»] 14 Sept: / Hermanus: / F: illeg: Joannae Bussink [ut>] et, ut mater dicit, Wenceslai
Theyssen. / Arnoldus Bussink et Berdina Van de Velde Susc: // [cc 31-10-2007/26-1-2008 tB]
– Johanna (2x) (Joanna/Joanna) Bussink:
11-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 874): [sub «1823 baptizati
sunt»] 11 Dec: / Joanna / F:l: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massop Par: / Gerrit Massop et Joanna Bussink Susc: // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Bussink:
17-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 962): [sub «1825 baptizati
sunt»] 17 Mart: / Theodora / F: illeg[:] Bernardinae van der Velde et Patris ignoti / Hendrickus
van der velde et Joanna Bussink Susc: / 18 dito obiit // [cc 31-10-2007/2-1-2008 tB]
– Johanna (Jenneken) Bussink:
5-4-1826: Memories van Successie, Registratiekantoor Terborg, 5-4-1826, Rijksarchief Arnhem
[doos nr. 9, volgnummer met potlood: 20] / Memorie van Aangifte der nalatenschap van wijlen
Hendrik Bussink / Door 1. Derk Bussink, Eigenwerkdoende wonende in de gemeente Gendringen, / Voorts 2. Wessel Bussink, dienstknegt en eindelijk 3. Jenneken Bussink daglonerse,
beide laatstgemelde in de gemeente Wisch woonachtig, kiezende gezamentlyk domicilie ten
huize van den Eerstgenoemden aangever Derk Bussink in de Buurschap Bredenbroek, gemeente
Gendringen, Sub 330. / Wordt verklaard: / Dat de nalatenschap van wijlen hunnen broeder Hendrik Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig in het huis No 335, in de
buurschap Bredenbroek, binnen de gemeente Gendringen, zonder getesteerd te hebben, overleden, door hun, (:zijne broeders en zuster[:)] geërfd wordt; / dat de nalatenschap geene driehonderd guldens is waarde hebbende, en dat tot dezelve geene onroerende goederen behoren. /
Voorts: dat door dit overlyden geen fidei commis gedevolveert, noch vruchtgebruik vervallen
is, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde Erfgenamen, iets uit de nalatenschap
wordt genoten. / Gedaan in het Bredenbroek, Gemeente Gendringen, den 5e April 1800 Zesentwintig. // Wij Burgemeester van Gendringen Certificeren hiermede, dat voor zoo verre bekend
is, Hendrik Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig, binnen deze gemeente overleden, geene onroerende goederen heeft nagelaten; alsmede, dat Derk Bussink aan
ons verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / Gedaan te Gendringen den 5 e April 1800 Zes en
twintig. / FWJ de Haes: // Dat Wessel Bussink en Jenneken Bussink verklaard hebben niet te
Kunnen Schryven, Certificierd de ondergetekende Burgemeester van de Gemeente Wisch /
Dericks // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Janna) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 7-4-1805 geboren (AHA-volgnr. 866), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 112:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 112
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 12)
– Naam: Janna Bussink
– Geboortedatum: 7 April 1805
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, & 11. vertrok~ Mei 1829. naar Sub No 20
[cc 6-5-2004/30-7-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1962), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 297:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 230
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 13)
– Naam: Johanna Bussink
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 Johanna vertrokken Mei 1827 / 11 Steven Tigcheloven 1827 overleden / 10 Munster Hendrina van overleden.
[cc 15-7-2004/23-9-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 13-12-1823 geboren (AHA-volgnr. 2186), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 325:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 258
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Johanna [Bussink]
– Geboortedatum: den 13 Decemb 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 & 7 vertrokken naar Sub No 368
[cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 59

– Johanna (Johanna) Bussing:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 2652): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Heilige Geest Steeg
– Huisnummer: D 557
– Aantal personen: 6 [dit is nr. 2]
– Naam: Johanna Bussing
– Leeftijd: 41 jaar
– Geboorteplaats: Zelhem
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: –
[cc 31-10-2003/1-2-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Bussing:
11-1-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 11-1-1830 No 2 / Heden den Elfden der
maand January één duizend acht honderd en dertig, des voordemiddags om twaalf uren, is voor
ons Folkert Rijpperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen den Molenaarsknegt Johannes Wevers oud twee en Veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte
van eene dochter welke Zyne huisvrouw Johanna Bussing oud twee en Veertig jaren, op Zaturdag den negenden der maand January dezes jaars, des avonds ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johanna Elisabeth /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den Landbouwer Hendrik
Evers, oud negen en vyftig jaren, en van den tapper Bernardus van Onna oud acht en Veertig
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 19821999 tB]
– Johanna (Johanna) Bussink (of Bossink?):
6-1-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 6-1-1831 No 2 / Heden den Zesden der
maand January één duizend acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren,
zijn voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Wevers oud vyf en Veertig jaren, van
beroep molenaarsknegt / en Albertus Volmans oud Zes en vyftig jaren, Zonder beroep / beide in
deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfden der maand January des jaars achttien honderd een en dertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 483
Wijk C binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ruim drie Jaren is overleden Hendrika
dochtertje van den eersten Comparant Johannes Wevers en van diens huisvrouw Johanna Bussink [of Bossink?] geboren alhier den dertigsten Juny Achttien honderd Zeven en twintig / 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 / J Wevers / A: Volmans / F: Rijpperda // [cc 19821999 tB]
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– Johanna (Johanna) Bussing:
23-12-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-12-1834 No 96 / Heden den Drie en twintigsten der maand December een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om tien
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Zeger Bosch, Eigen werk doende oud twee en vyftig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 9 / en Philipp Heimann, Kledermaker oud drie en dertig jaren, wonende te Lengel in
deze Gemeente No. 3 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Drie en twintigsten der maand
December dezes jaars, des morgens ten drie uren, in het huis No. 6 te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Johanna Bussing, dagloneres,
geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest te Lengel voornoemd dochter van wylen
de Ehelieden Gradus Bussing en Berendina Scholten, in de Gemeente Wisch overleden nalatende haren Eheman Hermanus Bruns, daglooner, te Lengel voornoemd 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. benevens Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Johanna Bussing. // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Johanna) Bussink:
19-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-2-1839 No. 17 / Heden den Negentienden der maand Februarij een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus Prost, van beroep Schoenmaker oud Zes en dertig
jaren, en Gerrit Overkamp van beroep dagloner oud VyfenVyftig jaren, beide te Ulft in deze
Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand February des jaars achtien honderd negen en dertig des namiddags ten Vyf uren, in het huis No.
417 te Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaren en Zes maanden is overleden Johanna Bussink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
dochter van de ehelieden Arend Bussink en Hendrina van Beek, dagloners in deze Gemeente
woonachtig. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met den eerstgenoemde Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet Geleerd hebbende / b prost /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Janna) Bussink:
19-3-1845: Geboortenregister gemeente Ede, 19-3-1845 No 76 / Op heden den Negentienden
Maart des jaars achttienhonderd vijf-en-veertig, verscheen voor Ons Derk Hendriks, Assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, Berend Berends oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Bennekom en verklaarde in tegenwoordigheid van Theodorus Prins oud Zeven en dertig jaren, van beroep wynkooper en Hendrikus Schut oud een en dertig jaren van beroep logementhouder wonende beiden te Ede dat
Zyne echtgenoote Janna Bussink op den achttienden dezer maand Maart des namiddags ten
twee ure, ten woonhuize van hem comparant te Bennekom binnen deze Gemeente is bevallen
van een kind van het mannelijk geslacht, aan het welk hij verklaard heeft, dat door hem de
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voornamen van Hendrik Willem zyn gegeven. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door den comparant, de getuigen en ons Ambtenaar is geteekend. / B Berends / T
Prins / H Schut / D: Hendriks // [cc 15-7-2003/5-5-2007 tB]
– Johanna (Jantje) Bussink:
21-6-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1235):
– Kind: Gerritje Hemink
– Geboren: 21-6-1849
– Gedoopt: 15-7-1849
– Vader: Henderik Hemink
– Moeder: Jantje Bussink
[cc 24-12-2008/28-3-2010 tB]
– Johanna (Jenneke) Bussink:
25-2-1855: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1079): Geboren 25 February [1855] en
15 April gedoopt / Gerretjen / dochter van Berend van Voorst en Jenneke Bussink // [cc 3-82009/17-8-2010 tB]
– Johanna (Jenneken) Bussink:
13-12-1857: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1135): [onder het kopje «1858.»:] /
Den 13 Dec 1857. geb en den 21 Febr gedoopt / Jan Willem / Zoon van Berend van Voorst en
Jenneken Bussink // [cc 18-8-2009/17-8-2010 tB]
– Johanna (Jenneken) Bussink:
25-7-1860: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1175): [1860.] / 25 Julij geb en 26 Aug.
gedoopt. / Hendrika, / dochter van Berent van Voorst en Jenneken Bussink // [cc 19-82009/17-8-2010 tB]
– Johanna (Jenneken) Bussink:
2-12-1863: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1244): [onder het kopje «1864.»:] / 2
Dec [1863] geb. / 10 Jan [1864] ged. / Herman / zoon van Berend v. Voorst en Jenneken Bussink. // [cc 26-8-2009/17-8-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Bussink:
17-8-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3116):
– Kind: Bernard Hengeveld
– Geboren: 17-8-1870
– Gedoopt: 25-9-1870
– Vader: Jan Willem Hengeveld
– Moeder: Johanna Bussink
[cc 26-5-2009/17-9-2009 tB]
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– Johanna (Johanna) Bussink:
17-2-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-2-1874 No. 18. / Heden den Zeventienden der maand February achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Aalbertus Baars van beroep Klompenmaker oud
drie en Veertig jaren, en Jan Van Waasen van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zestienden
der maand February achttien honderd vier en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis
Wijk A No. 73 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en
Zeventig Jaren, tien maanden en veertien dagen Johanna Bussink, dagloonster, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Johannes Messink, daglooner, wonende
in deze gemeente, dochter van wijlen de echtelieden Hermanus Bussink en Gerarda Willemina
van Pluer. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard
niet te kunnen schryven als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Catharina (Anna Catharina) Busink:
14-11-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 717): [1821.] / 14. Nov: /
Baptizata est Jo~a Alijda / f: leg: Jo~is Bern: Hemelberg, et Alijdae Aholt Conj: / Susc: Theodorus Thus, et Anna Catharina Busink. // [cc 14-9-2007/27-2-2008 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Elisabeth) Busing:
19-3-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 158): 19. Martii [1813.] / Baptizata est Anna
Elisabeth / filia legitima Hermani Busing, et Helenae Otten Conj: / Susceperunt Hermanus Jansen, et Aleijda Otten. // [cc 23-3-2007/16-9-2008 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Elisabeth) Busing:
24-7-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-7-1848 No 59. / Heden den vieren twintigsten der maand July achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Brouwer van beroep Smid oud achtenveertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Anna Elisabeth Busing zyne huisvrouw op Zaturdag den twee en twintigsten der maand July achttien honderd acht en veertig,
des morgens ten drie uren, ten huize van hem comparant in Megchelen N o. 237, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hermina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Bernadus Snelting van beroep landbouwer oud eenendertig jaren, en Jan Vogel van beroep schoenmaker oud achtenvyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den comparant en de getuigen. / H Broüwer / B: Snelting / J Vogel / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Maria (Johanna Maria) Bussink:
8-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-4-1882 No. 54 / Heden den Achtsten der
maand April achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Geertruida Engelberta Hageman van beroep Geadmitteerd Vroedvrouw
oud drie en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina
Bekker, ongehuwd, Naaister van beroep op Zaturdag den Achtsten der maand April achttien
honderd twee en tachtig, des nachts ten drie uren, ten huize van haar Zelven in Gendringen
Wijk A No 158 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht,
waaraan de voornamen zijn gegeven van Johanna Maria en zulks op verzoek der genoemde
moeder geschiedende deze aangifte door haar Comparante als zijnde bij de bevalling tegenwoordig geweest. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Bruens van beroep Arbeider oud Zeventig jaren, en Johannes Evers van beroep
Gemeentebode oud acht en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparante en de getuigen. / [in de marge, met rode inkt:] Bij de voltrekking van het huwelijk tusschen Bernadus Everhardus Bussink en Willemina Bekker, op heden
waarvan de acte is ingeschreven onder nummero negentien van het huwelijksregister dezer gemeente is het in nevenstaande acte genoemde kind Johanna Maria door gemelde echtelieden
erkend. / Gendringen den dertienden Juny achttien honderd vier en tachtig. / De Burgemeester,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen. / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Mechtildis (Johanna Mechtelina) Bussink:
8-2-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3394):
– Kind: Gerrit Jan Hilferink
– Geboren: 8-2-1873
– Gedoopt: 30-3-1873
– Vader: Gerrit Willem Hilferink
– Moeder: Johanna Mechtelina Bussink
[cc 5-6-2009/2-8-2009 tB]
– Johanna Mechtildis (Johanna Megchelina) Bussink:
19-12-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3613):
– Kind: Jenneke Hilferink
– Geboren: 19-12-1874
– Gedoopt: 29-3-1875
– Vader: Gerrit Willem Hilferink
– Moeder: Johanna Megchelina Bussink
[cc 9-6-2009/29-6-2009 tB]
– Johannes (Jan) Boessinck:
21-4-1658: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 159, sub “Anno 1658.”): Jorrien Wassinck Wewunaer van Zall: Geesken te Winckelhorst. tot Hengeloh. / ende Hendersken
Elfferinck Wed. van Zall: Jan Boessinck uyt Beltrum onder Grol. / [getrouwd:] den seluen dito
[= 21-4-1658] // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Joannes) Buijssinck:
26-2-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736 / 26 feberv. / Baptizatus est
Joannes / Parentes Bernardus imminck et Sophia brusse / Patrini Joannes buijssinck et et (!)
getrudis brusse // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bussing:
8-10-1741: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1741. / Octob: 8. / Jan Bussing;
Wewenaer van Derckske ten Hoeve uijt Ulft. / en Gertruijdt Frericks, Dogter van Berent
Frericks uijt Meggelen. / dese zijn den 29 Oct: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
15-4-1743 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 47): April / Den 15den Een kint van
jan bussink in toebes Snijders huijs [sc.: gestorven] / den 16den begr: // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joan) Bussinck:
15-2-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744. / 15. febr: / Baptizatus est
Bernardus / Parentes Joan Bussinck et Gertruid frericks / Patrini Fredericus Hafkenscheid et
Cristina Borckes // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
14-2-1745 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 124): Februari / Den 14den Een kint
van Jan Bussink / den 16 begr: // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bussinck:
9-6-1748: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1748. / den 9. Junij. / Berent Abrams zoon
van wijlen willem Abrams, uijt Dinxper / en Gertruijd Frericks, wedewe van Jan Bussinck uijt
Ulft. / dese zijn den 7 Julij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
8-6-1750 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 438): / Junij / Den 8sten Een kint van
Jan Bussink toebs / 9 begr: // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Böising:
30-1-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774 / Jan 30. / Jan Böising [<Bösing] Z v.
Herm. Böising uijt Praast onder [#Millingen] Doornink / en Enneken Ter Wies, wedwe van wijl
Gerrit Loman uijt Mechelen. / getrouwt. alhier 20 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Beuzink:
15-2-1793: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1793 / Den 15 Februarij is de vrouw
van Jannes Beuzink overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Beusink:
20-6-1809: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1809 / Den 20 Junij is Johannes
Beusink overleden // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bussing:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 10. / Naam en voornaam: Bussing, Jan /
Geboortedatum: 1767. 3 Apr / Geboorteplaats: Varseveld / Woonplaats: Bennekom / Beroep:
Timmerman / Naam en voornaam der ouders: Gerrit Jan Bussing en Janna te Memel / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Weduwenaer / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting
getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 88 // [De volledige lijst bevat 192
inschrijvingen. Transcriptie 15/16-6-2000 tB]
– Johannes (Jannes) Beusink:
22-8-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 22-8-1816 No 16 / Heden den twee en
twintigste der maand Augustus eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om half
twee uren, zijn voor ons C: Kroes vice Burgemr als hier toe bij besluit van den Burgemeester
Speciaal gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie
Gelderland, verschenen Gradus Boktink timmerman oud vier en vijftig jaren, en Bernadus Nieuwenhuis dagloond[er] oud twee en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Een en twintigsten der maand Augustus des jaars 1816 des
Smiddags ten twaalf uren, in het huis No. 251 binnen deze Gemeente in den ouderdom van
Negen en dertig jaren is overleden Hermanus Beusink Landbouwer Zoon van wijlen Jannes
Beusink en Enneken te Wisch / 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]
– Johannes (Jan) Bussink:
30-1-1817: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 30-1-1817 No 1. / Heden den dertigsten
der maand Januarij eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen / Gerret Willem van
Heeckeren oud drie en Vyftig jaren, Timmerman / en Jan Bussink oud vier en dertig jaren
Lederlooijer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
negen en Twintigsten der maand Januarij des jaars 1817, des avonds ten Zeven uren, in het huis
No. 31. binnen deze Gemeente, in de ouderdom van drie en Tachtig jaren is overleden Willem
Bussink, weduwenaar van Geertruid Hassels / 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 een der voormelde Comparanten en den Secretaris. – hebbende den anderen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / G W van Heeckeren / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bussink:
17-3-1817: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 17-3-1817 No 6. / Heden den Zeventienden der maand Maart eenduizend achthonderd en zeventien, 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 / Gerrit Willem van Heeckeren oud drie en vijftig jaren, van beroep Timmerman / en Jan Bussink oud vier en dertig jaren
Lederlooijer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zestienden der maand Maart des jaars 1817, des nademiddags ten half Een uren, in het huis No.
30. binnen deze Gemeente, in de ouderdom van drie en Zeventig jaren is overleden Derk Brussen, Poortier, Echtgenoot van Margaretha Rosegaarden. / 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
een der bovengemelde Getuigen en den Secretaris, hebbende den anderen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / G W van Heeckeren / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bussing:
13-6-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 13-6-1817 No 19. / Heden den Dertienden
der maand Junij 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 Jan Vels, Daghuurder oud drie en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Hendrina van Rheen oud acht en dertig jaren,
op Donderdag den Twaalfden der maand Junij voormeld, des nademiddags ten half vijf uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Zientjen / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Bussing Lederlooijer, oud vier en dertig jaren, en van Jan Derksen Daghuurder oud acht 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 benevens den Secretaris, hebbende de voormelde comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 19821999 tB]
– Johannes (Johann) Bussing:
4-8-1817: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 4-8-1817 No. 37 / Op heden den Vierden der
maand Augustus agttien honderd en Zeeventien des Voordemiddags ten agt uren, compareerden
voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaer, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Wolter Berndsen, Meester Smid, Buurmann van
den hiernaa genoemden Overleedenen oud Vijf en Veertig Jaren, wonende binnen deze Stad in
de Griethschenstraat / en Hendrik Teunissen, Meester Metzelaar oud Vijf en twintig Jaren, almede Buurman van de voorgenoemde wonende insgelijks in de Griethsche Straat binnen deze
Stad / welke Ons hebben verklaard, dat op voorgisteren den tweeden deezer maand Sept~br des
Nademiddags ten half Vijf Uuren Johann Bussing, Echtgenoote (!) van de nog levende Elisabeth Moerbeeks, geboren zijnde in Wesel en gewoond hebbende alhier in deeze Stad Zevena~r
in den ouderdom van vijf en Zestig Jaaren in deszelfs gehu~rd Huis No 118 is overleden. / Waar
van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de bijde Getuijge, benevens ons,
is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Bussink:
?-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. 1157 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel Bennekom // N o der Huizen: 20a / Naamen der Belasting Schuldigen: Jan Bussink /
Classe: 2 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – / Totaal voor
elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 0,50 / Termijnen van betaling voor den ontvanger
[of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/10-2-2003 tB]
– Johannes (2x) (Jan/Joannes) Bussing:
17-5-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 17-5-1819 No. 104. / Op heden den Zeventiende Mei agttien honderd en negentien des namiddags ten half een uren, compareerde voor
Ons Mr Derk Gaymans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat / Jan Bussing oud vyf en dertig Jaren, daghuurder en Bernardus
Mulder oud drie en vyftig Jaren, daghuurder wonende beide aan de Klap / welke ons hebben
verklaard, dat Joannes Zoon van eerste comparant en Gerritje Jansen den Zestiende dezer des
nachts om half twee uren ten Zynen huise in den ouderdom van Zestien dagen is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste comparant
benevens Ons is getekend, hebbende de tweede comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. /
Jan Bussing / D Gaijmans // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Beusink:
26-1-1820: Overlijdensregister schoutambt Wehl, 26-1-1820 No 5 / Heden den Zes en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd en twintig, des nade middags om Vijf uren,
zijn voor ons Jan Melchers Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Wehl, Provincie Gelderland, verschenen / Berent Kolk oud vijftig jaren, van beroep Eigen
werk doende – en Jan Wentink oud Zeven en twintig jaren, van beroep Timmerman beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der
maand Januarij des jaars achttien honderd en twintig, des nachts ten Een uren, in het huis No.
25 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie jaren en vijf maanden is overleden Grades
Beusink Zoon van Jan Beusink en Hendrika Kunnings / 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 Declaranten. / J Melchers / b Kolks / J: Wenting // [cc 21-3-2002/5-6-2002 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
8-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief Arnhem], 8-3-1821 No 15 /
Heden den achtsten der maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Gerrit Gerritsen Timmerman oud acht en twintig jaren, en Fredericus Westerveld Dagloner oud
twee en vyftig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op
woensdag den zevenden der maand Maart achttien honderd een en twintig des avonds ten tien
uren, in het huis No. 113 in Ulft binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van zeven en zeventig
Jaren is overleden. [lees: overleden:] Anna Bussink weduwe van wylen Hendrik Sluiter en
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Dochter van wylen Jan Bussink / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jo~es) Bussing:
16-11-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 718): [1821.] / 16. Nov: /
Baptizata est Hendrina / f: leg: Bernardi Bussing, et [nogmaals:] et Gertrudis Te Baaij Conj: /
Susc: Jo~es Bussing, et Gertrud Koenders. // [cc 14-9-2007/27-2-2008 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 11-12-1827 geboren (AHA-volgnr. 1248), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 182:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 151
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 13)
– Naam: Jan [Bussink]
– Geboortedatum: den 11 Decemb. 1827
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 tot en met 12 vertrokken naar Sub No 43. / 8 tot 12 retour gekomen n Sub No 182 d~ 29 Dec~ 1826 / 7. J. Loskamp overl.
[cc 27-5-2004/14-8-2004 tB]
– Johannes (Johannus) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 19-2-1805 geboren (AHA-volgnr. 3425), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 527:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 399
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 9)
– Naam: Johannus Bussink
– Geboortedatum: den 19 Febr 1805
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) Johannes Bussink vert. Mei 1827. / No 5 Jan Willem vert mei
1829. naar Sub No 305.
[cc 26-8-2004/16-3-2005 tB]
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– Johannes (Jan) Bussing:
28-1-1829: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 28-1-1829 No 5. / Heden den achtentwintigsten der maand January één duizend acht honderd negen 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 Theodorus Harmsen oud drie enveertig
jaren, van beroep Kleermaker – en Jan Bussing oud vyf enveertig jaren, van beroep arbeider
beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenentwintigsten der maand January des jaars achttien honderd negen en twintig, des namiddags ten Zes
uren, in het huis No. 96. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaren en twee maanden is overleden Hendrika Harmsen, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep
Dochter van den eersten Comparant en deszelfs Huisvrouw Hermina Polman. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend hebbende de bovengenoemde Comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven. / J Jansen // [cc 3-5-2002/10-10-2005 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het
cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”):
Artikel 97. Jan Bussink // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Johannes (Jan) Beusink:
29-4-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1848 No 7 / Heden den negen en
twintigsten der maand April achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk
aan te gaan: Hendrik Beusink, Smid, oud negen en twintig jaren, geboren en woonachtig in de
Gemeente Wehl, meerderjarige Zoon van Jan Beusink, Smid, woonachtig in de Gemeente
Wehl, en van wylen diens ehevrouw Hendrika Sarbelink, ter eenre; en Engelina Berendina
Beekman, zonder beroep oud twee en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente,
minderjarige dochter van wijlen Gradus Beekman, en van diens nagelatene weduwe Joanna
Borggreven, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, ter andere Zyde. / En hebben zij tot
dat einde aan ons overlegd (!): / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit huwelijk op zondag
den Zestienden en op zondag den drie en twintigsten April achttien honderd acht en veertig,
binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een Certificaat afgegeven door den Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente
Wehl, ten blyke, dat de afkondigingen van dit huwelyk, mede aldaar, en onverhinderd zijn ergaan. / 3. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 4. Het geboorteattest van
den Bruidegom. / 5. Het geboorteattest der Bruid. / 6. Het doodattest van de moeder des Bruidegoms, en / 7. Het doodattest van den vader der Bruid. / De vader van den Bruidegom, en de
moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven
tot dit huwelyk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij geDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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trouweiijk (!) alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der
Wet verklaard, dat Hendrik Beusink, en Engelina Berendina Beekman door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Coenraad Westerveld, Commis by ’s Rijks belastingen oud
twee en dertig jaren, Paulits Enserinck, Zonder beroep, oud vier en twintig jaren, Wander Rosier, Timmerman, oud Zes en twintig jaren, en Bernard Schmalhorst, Timmerman, oud een en
dertig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en
in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, den vader des Bruidegoms, de
moeder der Bruid, en de getuigen. / H Beusink / E B Beekman / J: Beusink / J: Borggreeven / C:
Westerveld / P Enserinck / W Rosier / B Schmalhorst / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
19-3-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1540):
– Kind: Jan Bussink
– Geboren: 19-3-1853
– Gedoopt: 24-4-1853
– Vader: Carel Bussink
– Moeder: Harmina Beks
[cc 6-2-2009/22-2-2010 tB]
– Johannes (Jan) Bussink:
18-2-1878: Overlijdensregister gemeente Ede, 18-2-1878 No. 26. / Op heden den achttienden
Februarij des jaars achttien honderd acht-en-zeventig, zijn voor Ons Andreas Jacobus Thomas,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Ede, Provincie Gelderland,
verschenen: Hendrik Ansink, oud acht en zestig jaren, van beroep timmerman, en Jan Bussink
oud vijf en twintig jaren, van beroep timmerman, wonende beiden te Bennekom, / die Ons verklaard hebben, dat Hendrik Hendriks, zonder beroep, geboren te Bennekom en wonende aldaar,
ongehuwde Zoon van wijlen de echtelieden Evert Hendriks en Johanna Buijink op Zaturdag den
Zestienden Februarij dezes jaars, des avonds ten tien ure, in den ouderdom van vier en zeventig
jaren binnen deze Gemeente is overleden. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door Ons Ambtenaar, is geteekend met de Comparanten. / H: Ansink / J Bus sink /
AJ Thomas // [cc 21-9-2001/31-10-2001 tB]
– Johannes Bernardus (Jan Beerent) Buesink:
1-4-1773 (AHA-volgnr. 1773/6): RBS 4.3 (lidmaten N.H. kerk Aalten): 1773 / [onder het kopje:
“den 1 April Zijn tot Leedematen Aangenomen / In Aalten”]: / Jan Beerent Buesink // [cc
1982-1999 tB]
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– Johannes Bernardus (Joannes Bernardus) Bussink:
6-3-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-3-1837 No. 26. / Heden den Zesden der
maand Maart een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om half elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan te Pas, dagloner
oud negen en Vyftig jaren, en Theodorus Römer, dagloner oud Zes en dertig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vyfden der maand
Maart een duizend acht honderd zeven en dertig des avonds ten acht uren, in het huis No. 157 in
Veldhunten binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie en dertig Jaren is overleden Gerritjen te Baai, Zonder beroep, geboren te Emmerik in het Koninkryk Pruissen en woonachtig geweest in deze Gemeente ehevrouw van [√Joannes / renvooi goedgekeurd.] Bernardus Bussink,
dagloner in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Jan te Baai en Enneken Wiltings / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de Comparanten, daartoe aangezocht
Zynde, verklaard niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Bussing:
16-5-1863: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-5-1863 No. 51. / Heden den Zestienden der maand Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Elias Bruins, van beroep Schoenmaker, oud Zes en dertig jaren, en
Johannes Bernadus Bussing, van beroep daglooner, oud Zeven en zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den vijftienden der maand
Mei achttien honderd drie en zestig, des middags ten een uren, in het huis Wijk A No. 214 op de
Milt, binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van vier weken Bernadus te Pas,
zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Garrit Hendrik te
Pas, daglooner, en Gesiena Hendrika Helmink, ehelieden, in deze Gemeente woonachtig. / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden
Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zijnde, verklaard niet te Kunnen
Schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernadus) Bussink:
16-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-11-1863 No 143. / Heden den Zestienden der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob Willem van de
Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Elias Bruins van beroep Schoenmaker oud Zeven en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Romer, Zyne huisvrouw
op Zondag den vyftienden der maand November achttien honderd drie en zestig, des morgens
ten Vijf uren, ten huize van hem Comparant, op de Milt Wijk A No. 215 binnen deze Gemeente,
is bevallen van een Kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernadus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Gerrit
Hendrik te Pas van beroep daglooner oud een en Vyftig jaren, en Johannes Bernadus Bussink
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zelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatstgenoemde
daartoe aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen Schrijven als zulks niet geleerd hebbende. /
E Bruins / G H te Pas / VDLaar. // [cc tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Bussink:
21-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-11-1863 No 147 / Heden den een en
twintigsten der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob Willem
van de Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem Bussink van beroep daglooner oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Kok Zijne huisvrouw op donderdag den negentienden der maand November achttien honderd drie en zestig,
des middags ten Vier uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D N o. 126 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen Zijn
gegeven van Johannes Bernardus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Nijland van beroep Radmaker oud drie en Veertig jaren, en
Jan Hendrik van Aalst van beroep Klompenmaker oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig
in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden getuige, hebbende de
Comparant en de laatstgenoemde getuige, daartoe aangezocht zijnde, verklaard niet te kunnen
schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. / H Nijland / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Joannes Henricus) Bussink:
6-2-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 746): [1822.] / 6 Febr: /
Bp~tus Joannes Wilhelmus / F: L: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massep Par: / Joannes
Henricus Bussink et Bernardini (!) Massop Susc: // [cc 25-10-2007/22-2-2008 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Bussink:
21-3-1823: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 284: Aangenomen 1823 / Den 21 Maart Zyn tot Ledematen aangenomen /
Wilhelmina Fransina Noij / Johanna Kip / Johanna Hendrika Weenink / Hermina Verbeek /
Hendrika Gesina Te Loo / Grada Everdina Hutink / Berendina Salemink / Hendrina Kleijn /
Mechelina ten Broek / Willemina Sellen / Johanna Berkhof / Enneken Boesveld / Hendrika Nyland / Willem Kwak / Teunis Tenk / Geret Lovink / Reind Veldhorst / Derk Jan Salemink / Gerret Willem Wenkelaar / Hendrikus Freriks / Derk Jan Groothuis / Jan Hendrik Bussink / Derk
Jan Bloemers / Willem Naves / Jan Michelbrink / Jan Brussen / Willem Schuurman. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Bussink:
22-9-1843: Geboortenregister gemeente Wisch, 22-9-1843 No. 122. / Heden den Tweeëntwintigsten der maand September één duizend acht honderd drie en veertig, is voor ons Willem Barend Aalbers, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch,
Provincie Gelderland, verschenen / Derk Antonij Weevers oud negenënvijftig jaren, van beroep
Dagloner, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde dat Willemina Wolsink, zijne
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Echtgenoote, op woensdag den twintigsten der maand September achttien honderd drie en veertig, des nademiddags ten Een uren, ten huize van den aangever, in ’t Westendorp No. 661 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam
is gegeven van Bernadus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
de getuigen Hendrik Jan Heersink oud negenëndertig jaren, van beroep Landbouwer / en Jan
Hendrik Bussink oud negenëndertig jaren, van beroep Landbouwer / beide woonachtig in deze
Gemeente, waarna dezelve in de daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend met de getuigen, hebbende den Comparant op aanvrage
om te teekenen verklaard het Schrijven onkundig te zijn. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Matthaeus (Jo~es Mattheus) Busing:
23-10-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 343): 23. Oct: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Jo~es Mattheus / filius legitimus Hermani Busing, et Helenae Otten Conj: / Susceperunt Jan Ten Bult, et
Hendrina Otten. // [cc 30-5-2007/25-7-2008 tB]
– Johannes Matthaeus (Johannes Matheas) Beusing:
24-10-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 24-10-1815 No 46 / In het jaar achtien honderd vijftien den vier en twintigste october des morgens Negen Uuren is voor ons vice Burgemr
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het
Gemeente-Huis alhier gecompareerd, Hermanus Beusing, landbouwer oud agt en dertig jaren,
ons verklarende, dat zijne huisvrouw Helena Otten oud Negen en twintig Jaar op den twee en
twintigste october des Nademiddags om drie uren is verlost van een Zoon welke de [voornaam>] voornamen van Johannes Matheas heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Derk
Heister Timmerman oud drie en vyftig Jaaren, en Leendert Jonkhans oud zes en dertig Jaaren
byde alhier woonachtig, deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen de vader en de Eene getuigen, welke verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bussink:
17-4-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 17-4-1816 [nummer] 39 / Heden den Zeventienden der maand April een duizend achthonderd zestien, des avonds [#middags] om acht
uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Bussink
Dagloonder oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Hendrica Bussink
oud Veertig jaren, op Dingsdag den Zestienden der maand April, des Morgens ten acht uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendiena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Garvelink
Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en van Hendricus Bussink Dagloonder oud Zeven en 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 Daar den Comparant en Getuijgen verklaaren
Niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bussink:
3-6-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 3-6-1816 [nummer] 53 / Heden den derden
der maand Junij een duizend achthonderd zestien, des Voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Willem Otten Dagloonder oud Negen en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Grada Straks oud acht en twintig jaren, op Zondag
den tweeden der maand Junij, des avonds ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Tonij / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit Jan Garvelink Dagloonder, oud twee en vijftig jaren, en
van Jan Willem Bussink 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 Daar den Comparant [^en Getuijgen] [verklaard>] verklaaren Niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Bussink:
6-2-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 746): [1822.] / 6 Febr: /
Bp~tus Joannes Wilhelmus / F: L: Gerardi Wilhelmi Bussink et Joannae Massep Par: / Joannes Henricus Bussink et Bernardini (!) Massop Susc: // [cc 25-10-2007/22-2-2008 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 5-2-1822 geboren (AHA-volgnr. 2185), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 325:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 258
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Jan Willem [Bussink]
– Geboortedatum: den 5 Febr 1822
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 & 7 vertrokken naar Sub No 368
[cc 22-7-2004/30-9-2004 tB]
– Johannes Wilhelmus (Johannes Wilhelmus) Bussingh:
30-11-1854: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1854. / Nov. 30. / Johannes
Wilhelmus Bussingh / en Olina Maria Woud / [van] Dinxperlo / [vervolgens worden genoemd:
A.C.L. Snethlage en Ma.Ca.Wa. Bussingh) // [cc tB]
– K...: nog geen gegevens.
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– Lambertus (Lambert) Bussinck:
14-3-1680: RBS 3 (trouwboek N.H. kerk Aalten): 1680. / Den 14. Martij / Willem ten Oostenderp W. van sal. Hilleken Clumpeners / [ende] Geesken Wolterincks W. van sal. Lambert Bussinck / beijde in ’t Derp. / getrouwt den 4 April // [cc 1982-1999 tB]
– Liebe: zie sub Elisabeth
– Maatjen: zie sub Maria
– Maria (Maatjen) Bussink:
27-9-1846: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1846. / Sept. 27. / Berend Luimes en Maatjen
Bussink / de eerste in deze Gemeente, de andere te Wageningen woonachtig. / Op Attest van
den Burgemeester alhier // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maatjen) Bussink:
29-7-1848: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1848. / July~ 29. / Maatje Bussink / [van] Wageningen // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maatjen) Bussink:
11-2-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: 1852 / [geb.:] February. 11 / [ged.:] maart – 7 /
Harremanus / z v Baerent Luimes en Maatjen Bussink / [getuygen] vaeder en moeder // [cc
1982-1999 tB]
– Maria (Maatjen) Bussink:
12-2-1852: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-2-1852 No 14. / Heden den Twaalfden
der maand Februarij achttien honderd twee en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Berend Luimes van beroep Smid oud Een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maatje Bussink Zijne huis Vrouw op
Woensdag den Elfden der maand Februarij achttien honderd twee en vijftig, des avonds ten
negen uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No. 31a, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hermanes. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Gielink van beroep Daglooner oud Vijf en Veertig jaren, en Garrit Hendrik Scholten van beroep
Metselaar oud Twee en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Cornelia Wilhelmina (Maria Cornelia Wilhelmina) Bussingh:
18-5-1846: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] May 18 / [ged.:] Juny 5 / 1846 / Ruedolf
Abraham Iduad / z v Adolf. Caerel Loedewyk Snitlaken en Maria Cornelia Wilhelmina Bussingh / [get.:] vaeder en moeder // [cc 1982-1999 tB]
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– Maria Cornelia Wilhelmina (Maria Cornelia Wilhelmina) Bussingh:
30-11-1854: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1854. / Nov. 30. / Adolf Carel
Lodewijk Snethlage / en Maria Cornelia Wilhelmina Bussingh / [van] Dinxperlo // [cc 19821999 tB]
– N.N. Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1-1-1826 reg. (AHA-volgnr. 318), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 41:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 41 / Roomsch Katholyk Armenhuis
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 12)
– Naam: de Wed~ Bussink
– Geboortedatum: Zie Sub No 88.
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 8-4-2004/14-6-2004 tB]
– N.N. Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 22-7-1767 geboren (AHA-volgnr. 697), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 88:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 88
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 5)
– Naam: de Wed Bussink
– Geboortedatum: 22 July 1767
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: De Wed~ Bussink Mei 1827. vertrokk[en] naar Sub No [niet
ingevuld]
[cc 22-4-2004/21-7-2004 tB]
– O...: / – P...: / – Q...: / – R...: / – S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Dora) Bussink:
24-10-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 122): 24. Oct: [1812] / Baptizata est Hendrina
/ filia legitima Joannis Berentzen, et Aleijdae Ebbers Conj: / Suscepêre Gerrit Ebbers, et Dora
Bussink. // [cc 23-3-2007/28-9-2008 tB]
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– Theodora (Dora) Bussing:
25-11-1813: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 204): 25. Nov: [1813.] / Baptizatus est Antonius / filius legitimus Joannis Berendsen, et Aleijda Ebbers Conj: / Susceperunt Aarnt Römer, et
Dora Bussing. // [cc 23-3-2007/6-9-2008 tB]
– Theodora (Dersken) Bussink:
2-1-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 2-1-1816 [nummer] 4 / Heden den Tweeden
der maand Jannuarij een duizend achthonderd zestien, des voor de middags om Elf uren, is voor
ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Berend Bussink Dagloonder oud vijf
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Jenneken Boesveld oud Zeven en dertig jaren,
op Maandag den Eersten der maand Jannuarij, des Morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Dersken / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Adolph Wisselink Landbouwer, oud
Een en Zestig jaren, en van Aalbert Nijhuijs Landbouwer oud Een en vijftig 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 de Getuijgen daar de Comparant verklaard niet te kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothea) Bussing:
23-10-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 550): 23. Oct: [1818.] / Baptizata est Dorothea / f: leg: Gerardi
Bussing, et Joannae Massop Conj: / Susc: Gerardus Bussing, et Helena Ter horst. // [cc 31-82007/8-4-2008 tB]
– Theodora (Theodora) Bussink:
24-10-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 24-10-1818 No 38 / Heden den vier en
twintigsten der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voordemiddags om elf
uren is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Gerret Willem Bussink,
Akkerman oud een en dertig jaren, woonachtig te Megchelen dewelke ons verklaarde, dat Johanna Massop oud vyf en twintig jaren, Zyne huisvrouw op Donderdag den twee en twintigsten
der maand October des morgens ten tien uren ten huize van hem comparant in de Gemeente
Netterden is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht waaraan de voornaam is gegeven
van Theodora / waarvan deze acte is opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Gradus Boktink, timmerman, oud zeven en vyftig jaren en
van Berend ter Voert, Kleermaker oud vyf en veertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant en de eerste getuige nadat Berend ter Voert, daartoe aangezocht verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc
1982-1999 tB]
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– Theodora (Derkjen) Bussink:
19-4-1821: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1821 / April 19. / Derkjen Bussink.
// [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 24-6-1759 geboren (AHA-volgnr. 1141), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 160:
– Woonplaats: Wyken
– Huisnummer: 140
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 2)
– Naam: Theodora Bussink
– Geboortedatum: den 24 Juny 1759
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Theodora (Dirkje) Bussink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1476): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 317
– Aantal personen: 6 + 3 [lees: 7 + 3] [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 7]
– Naam: Dirkje Bussink
– Leeftijd: 7 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
– Theodora (Theodora) Bussink:
28-11-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-11-1838 No. 106 / Heden den acht en
twintigsten der maand November een duizend acht honderd acht en dertig, zijn voor ons Daniel
Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik te Pas, dagloner oud Zes en
twintig jaren, en Theodorus Reumer, dagloner oud Zeven en dertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Woensdag den acht en twintigsten
der maand November een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten elf uren, in het
huis No. 157 [in>] op de Milt binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie jaren is overleden. Theodora Bussink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest binnen deze Gemeente, dochter van Berend Bussink, dagloner, in deze Gemeente woonachtig, en van wylen diens
ehevrouw Gerritje te Baai. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant,
hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen schryven, als
Zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 79

– Theodora (Dersken) Bussink:
21-9-1843: Geboortenregister gemeente Wisch, 21-9-1843 No. 120. / Heden den Eenentwintigsten der maand September één duizend acht honderd drie en veertig, is voor ons Willem Barend
Aalbers, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Berend Lieverdink oud Zesendertig jaren, van beroep Wever
woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde dat Dersken Bussink, Zijne Echtgenoote,
op Woensdag den twintigsten der maand September achttien honderd drie en veertig, des nademiddags ten drie uren, ten huize van den aangever in ’t Westendorp No. 631 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Roelof. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de getuigen
Hendrikus ter Haar, oud tweeënvijftig jaren, van beroep Dagloner / en Hendrikus Arnoldus
Horn, oud Achtendertig jaren, van beroep Dagloner / beide woonachtig in deze Gemeente,
waarna dezelve in de daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend met den Comparant en eerstgenoemde getuige, hebbende laatstgemelde getuige op aanvrage om te teekenen verklaard het Schrijven onkundig te zijn. / [ondertekening: B Lieverdink / H Ter Haar / W B Aalbers] // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Bussink:
27-2-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 27-2-1844 No 18. / Heden den Zevenëntwintigsten der maand februarij 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 Rensink oud Vijftig jaren, Dagloner en Berend
Zweerink, oud Twee ën dertig jaren, Wever, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand februarij des jaars achttien honderd
vier en veertig, des voordemiddags ten Elf uren, in het Westendorp in het huis, No. 630 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven enveertig Jaren is overleden Hendrik Jansen, Dagloner, geboren te Zelhem en woonachtig geweest onder Varsseveld Eheman van Dersken Bussink Zonder beroep woonachtig onder Varsseveld en zoon van de Ehelieden Hendrik Jan Jansen
en Enneken Jolink. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende
de Comparanten beide op aanvrage om te teekenen verklaard het Schrijven onkundig te Zijn. /
WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Bussink:
12-11-1868: Huwelijksregister gemeente Wisch, 12-11-1868 No 31. / Heden den Twaalfden der
maand November achttien honderd acht en zestig, zijn voor ons Jan van der Zande Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan. / Hendrikus Lieverdink
oud drie en dertig jaren dienstknecht geboren en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige
zoon van wijlen de echtelieden Berend Lieverdink en Dersken Bussink ter eenre / en Engelina
Schuurman oud vijfentwintig jaren dienstmeid geboren te Zelhem en woonachtig binnen deze
gemeente, meerderjarige dochter van de echtelieden Jan Willem Schuurman en Magdalena
Grolleman Landbouwers beide te Zelhem woonachtig, de ouders ten deze tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter andere zijde / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o
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dag den Achtsten November achttien honderd acht en zestig, binnen deze Gemeente, volgens de
Wet, en onverhinderd zijn ergaan / 2o. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. /
3o. Het Geboorte attest van den Bruidegom / 4o. Het Geboorte attest van de Bruid. / Vervolgens
door bruidegom en bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hendrikus Lieverdink en Engelina Schuurman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het
openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: / Jan
Lieverdink oud drie en dertig jaren dagloner broeder van den bruidegom, / Gerrit Willem
Schuurman oud acht en twintig jaren Kleermaker zwager van den bruidegom, / Hermanus
Arentsen oud twee en zestig jaren Logementhouder, / en Hendrik Jan Heusinkveld oud twee en
dertig jaren Landbouwer / allen in deze gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend met de Echtgenoote en de getuigen, hebbende den Echtgenoot en de ouders der Echtgenoote allen op aanvrage om te teekenen verklaard het schrijven
niet te verstaan. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dersken) Bussink:
10-12-1868: Huwelijksregister gemeente Wisch, 10-12-1868 No 37 [:de laatste akte van deze
jaargang] / Heden den Tienden der maand December achttien honderd acht en zestig, zijn voor
ons Gerrit Arentzen Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch,
Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan.
/ Derk Lieverdink oud dertig jaren dagloner geboren en woonachtig binnen deze gemeente
meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Berend Lieverdink en Dersken Bussink / en
Grada Hendrika Rutgers oud twee en veertig jaren zonder beroep geboren en woonachtig binnen
deze gemeente, meerderjarige dochter van Gerrit Jan Rutgers dagloner in deze gemeente woonachtig, en van wijlen Harmiena Halderdijk ter andere zijde. / En hebben zij tot dat einde aan ons
overgelegd: / 1o Het bewijs dat de afkondigingen van dit huwelijk op Zondag den Negenentwintigsten November, en op Zondag den Zesden December achttien honderd acht en zestig, binnen
deze Gemeente, volgens de Wet, en onverhinderd zijn ergaan / 2o. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie / 3o. Het Geboorte attest van den Bruidegom / 4o. Het Geboorte
attest van de Bruid. / Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet
verklaard, dat Derk Lieverdink en Grada Hendrika Rutgers door het Huwelijk zijn vereenigd. /
Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe
medegebragt, te weten: / Roelof Lieverdink oud vyf en twintig jaren Kleermaker broeder van
den bruidegom, / Evert Jan Rutgers oud acht en veertig jaren Wever broeder van de bruid, /
Gerrit Willem Schuurman oud acht en twintig jaren Kleermaker, Zwager van den Bruidegom, /
en Evert Hengeveld oud Zes en Zestig jaren dagloner / allen in deze gemeente woonachtig. /
Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven
hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de drie eerstgemelde getuigen, hebbende de echtgenooten en laatstgemelde getuige op aanvrage om te teekenen verklaard
het Schrijven niet te verstaan. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Dersken) Bussink:
4-11-1869: Huwelijksregister gemeente Wisch, 4-11-1869 No 39. / Heden den Vierden der
maand November achttien honderd negen en zestig, zijn voor ons Gerrit Arentzen Wethouder
en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan. / Roelof Lieverdink oud zes
en twintig jaar Kleermaker geboren en woonachtig binnen deze gemeente meerderjarige zoon
van wijlen de echtelieden Berend Lieverdink en Dersken Bussink ter eenre / en Johanna Klein
Hesselink oud vijf en twintig jaar zonder beroep geboren en woonachtig binnen deze gemeente,
meerderjarige dochter van de echtelieden Harmanus Klein Hesselink en Johanna Geertruid Nijland Landbouwers beide in deze gemeente woonachtig, de ouders ten deze tegenwoordig en
hunne toestemming gevende ter andere zijde / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: /
1o Het bewijs dat de afkondigingen van dit huwelijk op Zondag den Vier en twintigsten October, en op Zondag den Een en dertigsten October achttien honderd negen en zestig, binnen deze
Gemeente, volgens de Wet, en onverhinderd zijn ergaan / 2o. Het Certificaat van voldoening aan
[nogmaals:] aan de Nationale Militie / 3o. Het Geboorte attest van den Bruidegom / 4o. Het Geboorte attest van de Bruid / 5o. Het Overlijdens attest van Berend Lieverdink vader van den
Bruidegom / 6o. Het Overlijdens attest van Dersken Bussink moeder van den Bruidegom / Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten
zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Roelof Lieverdink en Johanna Klein Hesselink door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in
het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: /
Derk Lieverdink oud een en dertig jaar daglooner, broeder van den bruidegom, Hendrik Jan te
Lindert oud zeven en veertig jaar Landbouwer zwager van de bruid, Fredrik Veldhorst oud twee
en vijftig jaar Wever oom van de bruid, en Elias Huenink oud zes en dertig jaar Landbouwer
allen in deze gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Echtgenoot de ouders der echtgenoote en de drie laatstgemelde [nogmaals: gemelde] getuigen, hebbende de echtgenoote en eerstgemelde getuige op aanvrage om te teekenen
verklaard het schrijven niet te verstaan. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Bussink:
22-7-1935: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 989]: [geb./ged.] 22/22-71935: Henricus Bernardus / Parentes: Johannes Maria Overbeek en Bernardina Maria Klabers
(Azewijn) / Patrini: Wilhelmus Köster (Azewijn) et Theodora Geurtsen-Bussink (Netterden) /
Observ.: Confirmatus 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Josefina Maria Venes in ecclesia
Si Matthaei de Azewijn die 14 Aug. 1965. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora Maria (Theodora Maria) Bussing:
4-1-1895: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 395]: [geb./ged.] 4/4-11895: Theodor. Gerard. / Parentes: Henricus Johannes Seesing et Theodora Maria Huitink
(Groot Azewijn) / Patrini: Hendrik. Heuvels (Gaanderen) et Theodora Maria Bussing (Süderwijk) / Observ.: Sub conditione / Die 8 januari 1921 in ecclesia assumpt. B.M.V. de Wesel
(Duitschland) matrimonium contraxit cum Mechtild Ternaat. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Bussink:
26-2-1753: Derk Bussink, daghuurder, geb. 26-2-1753 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 782 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bussing:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom
/ Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 8 / Naam en voornaam: Bussing, Derk /
Geboortedatum: 1769. 19 Apr. / Geboorteplaats: Varseveld / Woonplaats: Bennekom / Beroep:
Timmerman / Naam en voornaam der ouders: Gerrit Jan Bussing en Janna te Memel / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: gehuwd / 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: 92 // [De volledige lijst bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
24-8-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 24-8-1816 [nummer] 69 / Heden den Vieren twintigsten der maand Augustus een duizend achthonderd zestien, des Voordemiddags om
Elf uren, is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Lammert [Bufink>]
Buevink Dagloonder oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Aaltjen Klein
Marsselink oud Zes en twintig jaren, op Vrijdag den drie en twintigsten der maand Augustus,
des Morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Koufman Dagloonder, oud Vier en Vijftig jaren, en van Derk Bussink Dagloonder oud acht 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 de tweede Genoemde Getuijge Daar de Comparant En eerstgenoemde Getuijge Verklaaren Niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
16-9-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 16-9-1816 [nummer] 79 / Heden den Zestienden der maand September een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om Zes uren,
is voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Bussink Dagloonder
oud acht en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Enneken Duijmelaar oud [een>] Vyf
en Veertig jaren, op Zaturdag den Veertienden der maand September, des avonds ten Negen
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Harmiena / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik
[Houfman>] Koufman Dagloonder, oud Vier en Vyftig jaren, en van Lammert Buevink Dagloonder oud Zes en 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 met den Comparant daar
de Getuygen Verklaren Niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Bussink:
10-11-1816: Overlijdensregister gemeente Varsseveld, 10-11-1816 No 40 / Heden den tienden
der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen Derk Bussink oud achten veertig
jaren, Dagloonder – en Willem Maatkamp oud Veertig jaren Verver beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand November des jaars
1816 des Voordemiddags ten Zeven uren, in het huis No. 219 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Elf weeken twee dagen [#jaren] is overleden Johanna Buevink Gebooren in
deeze Gemeente Zonder beroep Dochter van Lammert Buevink oud Zeven en dertig Jaren Dagloonder en Aaltjen Kleijn Marsselink oud zes en twintig Jaaren / 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) Bussink:
13-11-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-11-1816 No 37. / In het jaar eenduizend achthonderd en zestien, den Dertienden der maand November, des voordemiddags om elf
uren, zijn voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Bussink oud
drie & Zestig jaren, Akkerman – en Derk Westerveld oud een en veertig jaren Landbouwer
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den twaalfden der
maand November dezes jaars, des namiddags ten een uren, in het huis No 423. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en Zeventig jaren is overleden Jan Borkus, Dagloner wonende in deze gemeente, weduwenaar van Dersken Kemperman Zoon van Hendrik Borkus en
Zwenne Sesink geboren in deze gemeente. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met
den laatsten Comparant, nadat den eersten daartoe aangezocht verklaard had niet te Kunnen
Schryven. / Derk Westerveld / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/16-5-2007 tB]
– Theodorus (Dk) Bussink:
?-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. 1130 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel Bennekom // N o der Huizen: 6 / Naamen der Belasting Schuldigen: D k Bussink / Classe: 3
/ Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – / Totaal voor elk [lees:
voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 0,75 / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 15-1-2003/11-2-2003 tB]
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– Theodorus (Derk) Bussink:
25-5-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 25-5-1819 No. 39 / Op heden den vyf en twintigsten Mei achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor
Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat / Derk Bussink, van beroep Timmerman wonende in de Gemeente bennekom oud negen en veertig Jaren, / en Jan Jansen van beroep bouwman oud Zeven en twintig
Jaren, almede wonende in de Gemeente van bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Fredrik Otten, van beroep boereknegt, ongehuwd op den vier en twintigsten dezer maand des
avonds om acht uren in het huis Numero vyf in den ouderdom van één en twintig Jaren in de
Gemeente van bennekom is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
11-11-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 11-11-1819 No. 101 / Op heden den elfden November achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons
Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Derk Folmer van beroep Landbouwer wonende in de Gemeente bennekom.
oud vyf en dertig Jaren, / en Derk Bussink van beroep Timmerman oud veertig Jaren, almede
wonende in de Gemeente Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Gerrit van Roekel, Zoon
van Willem van Roekel GZ en van Metje Maassen Ehelieden op den tiende dezer maand des
morgens om zes uren ten huize Zyner ouders Zynde Numero (7) in den ouderdom van veertien
Jaren in de Gemeente en dorpe Bennekom is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
30-6-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-6-1821 No. 77. / Op heden den dertigste Junij
agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding is voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Dirk Brouwer Assessor, fungeerende bij absentie van den
Schout des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Derk Bussink van beroep Timmerman oud vyftig Jaren, en Hannis Otte. van beroep
Dagloner oud, (!) Drie en Zestig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Janna Kamphorst, oud acht en dertig Jaar, vrouw van Albert van den [#in leven van
beroep] Elskamp en [#laatst] woonachtig te Bennekom op den Negen en Twintigste deezer
maand des Nademiddags ten vier uren, ten huize Numero (6) te Bennekom [#in den ouderdom
van] is verlost van [#Jaren is overleden, nalatende] een dood Kind, van het vrouwelyk Geslacht.
/ Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en
ons Assessor is getekend, nadat de Twede had verklaard niet te Kunnen Schrijven als Zulks niet
te hebben geleerd. / goedgekeurd de doorhaling van dertien gedrukte Woorden / d bussink / D:
Brouwer // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
18-3-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 18-3-1822 No. 42 / Op heden den Achttiende
Maart agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Derk Folmert, van beroep bouwman. oud Zeven en dertig Jaren, en JohanDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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nis de Wilde, van beroep bakker oud vyf en dertig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke
ons hebben verklaard, dat Derk Bussink, van beroep Timmerman laastelyk wonende te Bennekom, in leven echtgenoot van Josina van de Kolk, van beroep Spinster, oud een en Veertig
Jaren, mede te Bennekom woonachtig, op den Zeventiende deezer maand des Smorgens ten Zes
Uren ten Zyne huize No 7. in den ouderdom van drie en vyftig Jaren is overleden. / Zyne vrouw
voormeld nalatende / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
Comparanten en ons Schout is geteekend -. geschiedende deze inschrijving met bij voeging van
het proces verbaal der Schouwe van dit lijk, op den Zeventiende dezer maand door den Vrederegter van Ede gehouden. / D Folmer / J D Wilde / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
5-4-1826: Memories van Successie, Registratiekantoor Terborg, 5-4-1826, Rijksarchief Arnhem
[doos nr. 9, volgnummer met potlood: 20] / Memorie van Aangifte der nalatenschap van wijlen
Hendrik Bussink / Door 1. Derk Bussink, Eigenwerkdoende wonende in de gemeente Gendringen, / Voorts 2. Wessel Bussink, dienstknegt en eindelijk 3. Jenneken Bussink daglonerse, beide
laatstgemelde in de gemeente Wisch woonachtig, kiezende gezamentlyk domicilie ten huize van
den Eerstgenoemden aangever Derk Bussink in de Buurschap Bredenbroek, gemeente Gendringen, Sub 330. / Wordt verklaard: / Dat de nalatenschap van wijlen hunnen broeder Hendrik Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig in het huis No 335, in de buurschap Bredenbroek, binnen de gemeente Gendringen, zonder getesteerd te hebben, overleden,
door hun, (:zijne broeders en zuster[:)] geërfd wordt; / dat de nalatenschap geene driehonderd
guldens is waarde hebbende, en dat tot dezelve geene onroerende goederen behoren. / Voorts:
dat door dit overlyden geen fidei commis gedevolveert, noch vruchtgebruik vervallen is, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde Erfgenamen, iets uit de nalatenschap wordt genoten. / Gedaan in het Bredenbroek, Gemeente Gendringen, den 5e April 1800 Zesentwintig. //
Wij Burgemeester van Gendringen Certificeren hiermede, dat voor zoo verre bekend is, Hendrik
Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig, binnen deze gemeente overleden, geene onroerende goederen heeft nagelaten; alsmede, dat Derk Bussink aan ons verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / Gedaan te Gendringen den 5e April 1800 Zes en twintig.
/ FWJ de Haes: // Dat Wessel Bussink en Jenneken Bussink verklaard hebben niet te Kunnen
Schryven, Certificierd de ondergetekende Burgemeester van de Gemeente Wisch / Dericks // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bussing:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 31-12-1826 t/m 1836 reg. (AHA-volgnr. 1287), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 187:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 156
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 6)
– Naam: Derk Bussing
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Maria Visschers, Wilhelmus Spiegelhof & Jan Roes vert Mei 1827 /
7 Vert den 1 Mei 1828 naar Sub No [niet ingevuld] / 8. vertrokken naar Sub No 236 July 1828
[cc 27-5-2004/15-8-2004 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 86

– Theodorus (Derk) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 8-9-1800 geboren (AHA-volgnr. 1350), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 209:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 165 [N.B.: ingeschreven in de volgorde: 163 – 164 – 166 – 165 – 167]
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 6)
– Naam: Derk Bussink
– Geboortedatum: den 8 Sept. 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Jacobus Ernsten Mei 1826 vertrokken naar Sub N o 236 / Willemina
Kolenbrander ook vertrokken Mei 1827. / Derk Bussink mei 1827. vertrokken / 3 Bernadus
Slutter Mei 1827 overleden / No 9 vertrokken Mei 1829 naar Sub N o 730 / N o 10 id~ naar Sub
No 871 // [cc 3-6-2004/22-8-2004 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 14-2-1752 geboren (AHA-volgnr. 2883), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 437:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 330
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 1)
– Naam: Derk Bussink
– Geboortedatum: den 14 Febr 1752
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Willemina Ditters Mei 1827. vertrokk~
[cc 12-8-2004/30-1-2005 tB]
– Theodorus (Derk) Bussink:
24-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-2-1830 No 29 / Heden den Vier en
twintigsten der maand February een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren,
zijn voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester
en] [in de marge: Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Rutgers,
Linnenwever oud twee en Zestig jaren, en Derk Jan Heesen [of Heezen?], timmerman oud Acht
en twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
dingsdag den drie en twintigsten der maand February een duizend acht honderd dertig, des
avonds ten acht uren, in het huis No. 330 in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Derk Bussink, dagloner, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Eheman van Harmina Geurink Zonder
beroep in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de Ehelieden Christiaan Bussink en
Maria ten Brink / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den laatstgenoemden Comparant, verklarende den Eerstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen
Schryven. / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Bussink:
7-11-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-11-1833 No 77 / Heden den Zevenden
der maand november een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan te Pas, Linnenwever oud Zes en vyftig jaren, en Hendrik Span, dagloner oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op woensdag den Zesden der maand November een duizend acht honderd drie en dertig, des namiddags ten Vijf uren, in het huis No.
157 [<156] [in, veranderd in:] op de Mildt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie
dagen is overleden Theodorus Bussink, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, Zoon van de Ehelieden Bernadus Bussink en Gerritjen te Baay dagloners in deze gemeente woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / nadat de Comparanten daartoe door
ons aangezocht Zynde verklaard hadden niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Dorus) Bussink:
13-4-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-4-1838 No. 41 / Heden den dertienden
der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om elf uren zijn voor
ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Dorus Bussink, Klompenmaker
oud Zeven en dertig jaren, en Berend Jan Hendrik Hengeveld, Landbouwer oud Zes en twintig
jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den
twaalfden der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten acht uren, in
het huis No. 351 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Theodora Busman, Zonder beroep, oud
een en dertig jaren, huisvrouw van den eerstgenoemden Comparant, welk Kind aan ons Ambtenaar 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 duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten, onder goedkeuring van Zes woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
13-4-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 13-4-1819 No 17 / Heden den Dertienden der maand April 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 Derk Jan Bussink dagloner oud twee en
veertig jaren, en Jan Hendrik Jolink dagloner oud Zes en dertig jaren, beide in de Buurschap
Oosseld onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twaalfden der
maand April 1819 des voordemiddags ten acht uren, in het huis No. 262 binnen dit Ambt, in den
ouderdom van Zeven jaren is overleden Diene Beijer dochter van Frederik Beijer landbouwer en
van Aleijda Heijtink 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 eersten
comparant verklaard niet te kunnen Schrijven. / Derk Jan Bussink / S Horsting / J H Cremer
HFz Secretaris // [cc 31-10-2000/22-2-2002 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 22-11-1823 geboren (AHA-volgnr. 2888), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 437:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 330
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 6)
– Naam: Derk Jan [Bussink]
– Geboortedatum: den 22 Novem~ 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Willemina Ditters Mei 1827. vertrokk~
[cc 12-8-2004/30-1-2005 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1472): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 317
– Aantal personen: 6 + 3 [lees: 7 + 3] [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 3]
– Naam: Derk Jan Bussink
– Leeftijd: 13 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
20-10-1840: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 616):
– Kind: Hendrikus Bernardus Bussink
– Geboren: 20-10-1840
– Gedoopt: 22-11-1840
– Vader: Derk Jan Bussink
– Moeder: Antonia Everdina Perebolt
[cc 7-11-2008/18-3-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
18-3-1842: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 366: / 1842 / Aangenomen den 18 Maart & bevestigd den 20 Maart / Derk
Jan ter Maat / Hendrik Jan Wiltink / Derk Jan Bussink / Jan Bosman / Berendina Harterink /
Fredrika Berendina Maria Wendelina van den Berg // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
16-9-1843: Geboortenregister gemeente Wisch, 16-9-1843 No. 119. / Heden den Zestienden der
maand September één duizend acht honderd drie en veertig, is voor ons Willem Barend Aalbers,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Luijmes, oud dertig jaren, van beroep Timmerman woonachtig
in deze Gemeente, / dewelke verklaarde dat Grada te Slaa, zijne Echtgenoote, op Donderdag
den Veertienden der maand September achttien honderd drie en veertig, des Snachts ten half Elf
uren, ten huize van den aangever in Varsseveld No. 321a binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaamen zijn gegeven van Berendina
Theodora. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de getuigen
Maurits Helmink oud, vierëndertig jaren, van beroep Dagloner / en Derk Jan Bussink oud
achtentwintig jaren, van beroep Stoelenmaker / beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in de daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
12-10-1844: Geboortenregister gemeente Wisch, 12-10-1844 No. 148 / Heden den Twaalfden
der maand October één duizend acht honderd vier en veertig, is voor ons Willem Barend Aalbers, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie
Gelderland, verschenen / Gerrit Jan Luijmes, oud dertig jaren, van beroep Timmerman, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde dat Grada te Slaa, Zijne Echtgenoote op Donderdag den Tienden der maand October achttien honderd vier en veertig, des morgens ten half vier
uren, ten huize van den aangever in Varsseveld No. 321a binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de [voornaam is>] voornaamen zijn gegeven van
Derk Willem. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de getuigen
Willem Schuurman, oud Veertig jaren, van beroep Veldwachter / en Derk Jan Bussink oud
negenëntwintig jaren, van beroep Stoelenmaker / beide woonachtig in deze Gemeente, waarna
dezelve in de daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Bussink:
16-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-3-1848 No 19 / Heden den Zestienden
der maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Berend Groot Nibbelink, van beroep Landbouwer, oud twee en veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Krienen, zyne huisvrouw, op Woensdag den vyftienden der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des
nachts ten een uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek No. 332, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Theodora. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Gradus Geurink, van beroep daglooner oud acht en veertig jaren, en Derk Jan Bussink, van beroep Kleermaker, oud vier en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve,
na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / B Groot Nibbelink / G Geurink / D J Bussink /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 90

– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wanderus (Wander) Bussink:
1-2-1743 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 32): Februwarij / Den 1sten Een Kint
van Wander Bussink gestorven / den 4den Begraven // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bussink:
5-4-1826: Memories van Successie, Registratiekantoor Terborg, 5-4-1826, Rijksarchief Arnhem
[doos nr. 9, volgnummer met potlood: 20] / Memorie van Aangifte der nalatenschap van wijlen
Hendrik Bussink / Door 1. Derk Bussink, Eigenwerkdoende wonende in de gemeente Gendringen, / Voorts 2. Wessel Bussink, dienstknegt en eindelijk 3. Jenneken Bussink daglonerse, beide laatstgemelde in de gemeente Wisch woonachtig, kiezende gezamentlyk domicilie ten huize
van den Eerstgenoemden aangever Derk Bussink in de Buurschap Bredenbroek, gemeente Gendringen, Sub 330. / Wordt verklaard: / Dat de nalatenschap van wijlen hunnen broeder Hendrik
Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig in het huis No 335, in de
buurschap Bredenbroek, binnen de gemeente Gendringen, zonder getesteerd te hebben, overleden, door hun, (:zijne broeders en zuster[:)] geërfd wordt; / dat de nalatenschap geene driehonderd guldens is waarde hebbende, en dat tot dezelve geene onroerende goederen behoren. /
Voorts: dat door dit overlyden geen fidei commis gedevolveert, noch vruchtgebruik vervallen
is, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde Erfgenamen, iets uit de nalatenschap
wordt genoten. / Gedaan in het Bredenbroek, Gemeente Gendringen, den 5e April 1800 Zesentwintig. // Wij Burgemeester van Gendringen Certificeren hiermede, dat voor zoo verre bekend
is, Hendrik Bussink, op den Zevenden Januarij achttienhonderd Zes en twintig, binnen deze gemeente overleden, geene onroerende goederen heeft nagelaten; alsmede, dat Derk Bussink aan
ons verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / Gedaan te Gendringen den 5 e April 1800 Zes en
twintig. / FWJ de Haes: // Dat Wessel Bussink en Jenneken Bussink verklaard hebben niet te
Kunnen Schryven, Certificierd de ondergetekende Burgemeester van de Gemeente Wisch /
Dericks // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bussink:
13-4-1835: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 13-4-1835 No 13 / Heden den dertienden der
maand April één duizend acht honderd vijf en dertig, des voordemiddags om tien uren, zijn voor
ons Steven Horsting, Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des
Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen / Arnoldus Hoeven van beroep daglooner
oud vijf en Veertig jaren, wonende te IJzevoorde / en Wessel Bussink van beroep dagloner oud
Zes en twintig jaren, wonende te Yzevoorde / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke
ons hebben verklaard, dat op den twaalfden der maand April des jaars achttien honderd vijf en
dertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis, Wijk [niet ingevuld] No. 133 onder IJzevoorde
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier Jaren en Zeven maanden is overleden Harmina, Willemsen, Zonder beroep, geboren in deze Gemeente den vyftienden Augustus Achttien
honderd en dertig en dochter van de Ehelieden Peter Willemsen en Geertruida Wissink, kledermaker 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],
hebbende de beide Comparanten verklaard niet te kunnen Schryven / S Horsting // [cc 15-82001/27-5-2006 tB]
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– Wesselus (Wessel) Bussink:
14-2-1853: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 14-2-1853 No 14. / Heden den veertienden 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: Jacobus Hongerkamp, van beroep arbeider, oud vier en dertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, te Gaander, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene
dochter, welke Zyne echtgenoote Catharina Peters, op Zondag, den dertienden der maand February dezes jaars, des morgens ten Zes uren, te zynen huize ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hy verklaard heeft dat zal worden gegeven den voornaam van Dora. / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernadus Welbers, arbeider, oud zes envyftig
jaren, en van Wessel Bussink, daglooner, oud twee en vyftig 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; hebbende de beide getuigen verklaard geen schryven te hebben geleerd. / J. Hongerkamp / GJHorsting // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Bussink:
5-3-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 5-3-1877 No 18. / Heden den Vijfden 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 Wessel Bussink, van beroep daglooner, oud drie en Zeventig jaren, wonende te
Gaander; en Gerrit Jan Stoltenborg, van beroep landbouwer oud Zes en Vyftig jaren, wonende
te Gaander, beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand Maart des jaars achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Vier uren,
te Gaander Voornoemd in het huis No 88 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en
Zeventig jaar, is overleden Berend Gotink, van beroep arbeider, geboren te Hengelo en wonende in deze gemeente; weduwenaar van Elisabeth Agelink, Zynde de namen der Ouders van den
Overledene aan de Comparanten niet bekend. / 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
Schryven te hebben geleerd / G J Stoltenborg / GJHorsting // [cc 22-1-2004/20-5-2006 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
21-11-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 483): 21. Nov: [1817.] / Baptizatus est Joannes / filius legitimus
Jo~is Bosman, et et (!) Willeminae Bussink Conj: / Suscepêre Lamert Bosman, et Joanna Borkes. // [cc 29-8-2007/10-5-2008 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bussink:
5-1-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 736): [1822.] / 5. Jan: /
Baptizatus est [vanaf dit punt is het register met andere inkt en in een ander (kriebelig) handschrift en enigszins afwijkende redactie bijgehouden:] F: L: Hermanus. / Par: Joannis Bosman
et Wilhelminae Bussink. / Susc: Theodorus [Buss...?>] Bosman et Christiena Bussink // [cc 2510-2007/24-2-2008 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1-1-1826 reg. (AHA-volgnr. 603), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 76:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 76
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 6)
– Naam: Elisabeth [Schut]
– Geboortedatum: Zie Sub No 266 [of hoort dit bij nr. 7, Willemina Bussink?]
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 22-4-2004/14-7-2004 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1-1-1826 reg. (AHA-volgnr. 604), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 76:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 76
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 7)
– Naam: Willemina Bussink
– Geboortedatum: Zie Sub No 72
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 22-4-2004/14-7-2004 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1653), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 266:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 199
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 12)
– Naam: Willemina Bussink
– Geboortedatum: d[en] Zie Sub No 276
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: 13 tot en met 18 den 22 Febr 1829 in de gemeente Bergh
– Vertrokken of overleden: 12 vertrokken Mei 1828 naar Sub No 76. / 1 tot en met 11 vertr den
12 Febr 1829 naar Sub No [niet ingevuld]
[cc 10-6-2004/7-9-2004 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 9-9-1803 geboren (AHA-volgnr. 1745), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 276:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 209
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 8)
– Naam: Willemina Bussink
– Geboortedatum: den 9 Sept 1803
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 9) [lees: 8)] Willemina Bussink vert. Mei 1827 Zie Sub N o 266 / 3)
Lammert vert Mei 1827
[cc 17-6-2004/12-9-2004 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 15-11-1791 geboren (AHA-volgnr. 2912), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 441:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: [334>] 335
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 2)
– Naam: Willemina Bussink
– Geboortedatum: den 15 Novemb 1791
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/3-2-2005 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3664), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 568:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 423
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 4)
– Naam: Willemina Bussink
– Geboortedatum: den (!) Zie Sub No 76
– Godsdienst: RC:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 2-9-2004/28-3-2005 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
29-10-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-10-1830 No 87. / Heden den Negen
en twintigsten der maand October een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf
uren, zijn voor ons [#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Messink, eigenwerkdoende
oud VyfenZestig jaren, en Steven Koenders, dagloner oud drie en Dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Acht en twintigsten
der maand October een duizend acht honderd dertig, des namiddags ten drie uren, in het huis
No. 333 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee dagen negen Uren is
overleden. [lees: overleden:] Hendrik Bosman, Zonder beroep, geboren en woonachtig in deze
gemeente, Zoon van de Ehelieden Johannes Bosman, Kuiper, en van diens huisvrouw Willemina Bussink beide in deze gemeente woonachtig. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / nadat de Comparanten daartoe door ons aangezocht Zynde verklaarde niet te Kunnen
Schryven. / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/5-6-2006 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
1-11-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-11-1830 No 88 / Heden den Eersten der
maand November een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons
[#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt, fungerende /
goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Berendsen, Landbouwer oud Negen en
twintig jaren, en Johannes Krieger, Kleermaker oud Dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Een en Dertigsten der maand October een duizend acht honderd dertig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 333 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf dagen twaalf uren is overleden. [lees:
overleden:] Johanna Bosman, Zonder beroep geboren en woonachtig in deze gemeente, dochter
van de Ehelieden Johannes Bosman Kuiper, en van diens huisvrouw Willemina Bussink beide
in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten / T: Berendsen / J Krieger / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/5-6-2006 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bussink:
1-2-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-2-1838 No 14 / Heden den eersten der
maand February een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om elf uren, is voor
ons Jan Richard Boeveldt, eerste assessor der gemeente Gendringen by afwezigheid van den
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, [√diens functien waarnemende. / renvooi goedgekeurd] verschenen / Andries Albers, Smid oud Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Wilhelmina Bussink Zyne huisvrouw oud negen en twintig jaren, op dingsdag den dertigsten der maand
January een duizend acht honderd acht en dertig, des namiddags ten Zes uren ten huize van hem
Comparant in Ulft binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht,
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waaraan de voornaamen zyn gegeven van Wilhelmina Johanna / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Beijer, herbergier oud achten twintig jaren, en
Bernadus Prast [:ondertekening: b prost], Schoemaker oud Vier en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde,
na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den Comparant en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bussink:
30-7-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-7-1838 No. 81. / Heden den dertigsten
der maand Julij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om elf uren zijn voor
ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Hilders, Smid oud acht
en twintig jaren, en Peter Meurs, dagloner oud vier en Zeventig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den negen en twintigsten der maand
July een duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 417 in
Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes maanden is overleden Wilhelmina Albers, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Andries
Albers, Smid en van diens huisvrouw Wilhelmina Bussink beide in deze Gemeente woonachtig
/ Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 19821999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bussink:
30-10-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-10-1838 No. 100 / Heden den dertigsten der maand October een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Prost,
Schoenmaker oud Vyfendertig jaren, en Peter Meurs, dagloner oud Vier en Zeventig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den Negen
en twintigsten der maand October een duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten
Negen uren, in het huis No. 417 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaar
en negen maanden is overleden Willem Albers, Zonder beroep, geboren te Werdt in het Koninkrijk Pruissen en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Andries Albers, Smid en van
diens huisvrouw Wilhelmina Bussink, beide in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door
ons aangezocht Zijnde verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. //
[cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 96

– Wilhelmina (Wilhelmina) Bussing:
17-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-2-1843 No 20 / Heden den Zeventienden der maand Februarij achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Andries Albers, van beroep Smid oud vijd en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Wilhelmina Bussing, Zyne huisvrouw
op Donderdag den Zestienden der maand February achttien honderd drie en veertig, des avonds
ten elf uren, ten huize van hem Comparant in Ulft No. 417, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Johannes
Wilhelmus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Johannes Peter Marneth van beroep Zandvormer oud twee en vyftig jaren, en Bernadus Prost,
van beroep Schoenmaker, oud negen en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Bussing:
21-4-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-4-1848 No 28. / Heden den een en
twintigsten der maand April achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Andries Albers, van beroep Smid, oud een en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Wilhelmina Bussing zyne huisvrouw,
op Donderdag den twintigsten der maand April achttien honderd acht en veertig, des avonds ten
Zeven uren, ten huize van hem Comparant in Ulft No. 451, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Francisca
Wilhelmina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Johannes Hermens, van beroep Yzersmelter, oud een en Veertig jaren, en Gradus Meinen, van
beroep daglooner, oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / A Albers / J: Hermens / G Meinen /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
5-1-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 5-1-1877 No 1. / Heden den Vyfden der
maand Januarij achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland,
verschenen Derk Jan Masselink van beroep arbeider oud acht en Zestig jaren, wonende te Gaanderen en Gerrit Jan Stoltenburg van beroep landbouwer oud Zes en vyftig jaren, wonende te
Gaanderen beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand Januarij des jaars achttien honderd zeven en zeventig, des namiddags ten een
uren, te Gaanderen voornoemd in het huis No 89. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Vier jaar is overleden Johan Besselink, zonder beroep geboren en wonende in deze Gemeente,
Zoontje van de echtelieden Antonij Besselink en Willemina Bussink van beroep arbeider mede
in deze Gemeente wonende / 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 Schryven te hebben
geleerd. / G J Stoltenborg / GJHorsting // [cc 22-1-2004/24-5-2006 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Bussink:
8-1-1877: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 8-1-1877 No 3. / Heden den achtsten der
maand Januarij achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland,
verschenen Gerrit Eelderink, van beroep daglooner oud Vijftig jaren, wonende te Gaanderen en
Willem Pothof van beroep landbouwer oud Vier en dertig jaren, wonende te Gaanderen beide in
deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Januarij des jaars achttien honderd zeven en zeventig, des morgens ten Drie uren, te Gaanderen
Voornoemd in het huis No 89 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes jaar is overleden
Theodorus Wilhelmus Besselink, geboren en wonende in deze Gemeente, Zoontje van de
echtelieden Antonij Besselink en Willemina Bussink van beroep arbeiders mede in deze Gemeente wonende. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de
beide Comparanten. / G Elderink / W. Pothoff / GJHorsting // [cc 22-1-2004/24-5-2006 tB]
– Wilhelmina (Mina) Bussing:
9-7-1894: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 390]: [geb./ged.] 9/9-71894: Clemens / Parentes: Henricus Overbeek et Wilhelmina Polman (Groot Azewijn) / Patrini:
Bernard Rabelink (Hutum) et Mina Bussing (Wehl) / Observ.: Sub conditione. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Johanna (Wilhelmina Johanna) Bussink:
17-3-1837: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 344: / 1837. Aangenomen / den 17 Maart Zijn alhier op belijdenis des geloofs aangenomen / Elizabeth van Weel / Elizabeth Louiza Radermacher / Wemmerina Scholten
/ Grada Wensink / Berendina Meurs / Hendrika Wilhelmina Meurs / Theodora Hengeveld / Wilhelmina Otten / Wilhelmina Johanna Bussink / Hendrika Aaltjen ter Maat / Mechelina Johanna Gielink / Aleida Lukesen / Bernardus Bosman / Bernardus Vriezen / Harmanus Rougoor /
Barend ter Maat / Hendrik Jan ter Maat / Gerhardus Albertus Noij / Gerrit Westerveld / Elias
Nicolaus Pliester / Adolf Hendrikus Wisselink / Hendrikus Wensink [:hierachter een kruisje] /
Gerrit Jan Hilverink / Jan Wolsink / Jan Hendrik Luijmes / Hendrik Jan Huetink / Evert Venderbosch / Derk Jan Vossers / Hermanus Reimes. / Hendrika Wilhelmina Holderdijk // [cc 19821999 tB]
– Wilhelmina Johanna (Willemina Johanna) Bussink:
4-12-1848: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1199):
– Kind: Gerritjen Kraaijenbrink
– Geboren: 4-12-1848
– Gedoopt: 7-1-1849
– Vader: Jan Derk Kraaijenbrink
– Moeder: Willemina Johanna Bussink
[cc 24-12-2008/29-1-2010 tB]
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– Wilhelmina Johanna (Willemina Johanna) Bussink:
19-10-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1442):
– Kind: Arnoldus Johannes Kraaijenbrink
– Geboren: 19-10-1851
– Gedoopt: 7-12-1851
– Vader: Jan Hendrik Kraaijenbrink
– Moeder: Willemina Johanna Bussink
[cc 30-1-2009/29-1-2010 tB]
– Wilhelmina Johanna (Willemina Johanna) Bussink:
8-1-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1724):
– Kind: Christiaan Kraaijenbrink
– Geboren: 8-1-1856
– Gedoopt: 3-2-1856
– Vader: Jan Derk Kraaijenbrink
– Moeder: Willemina Johanna Bussink
[cc 27-2-2009/29-1-2010 tB]
– Wilhelmina Johanna (Willemina Johanna) Bussink:
23-5-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1996):
– Kind: Jan Derk Kraaijenbrink
– Geboren: 23-5-1859
– Gedoopt: 26-6-1859
– Vader: Jan Derk Kraaijenbrink
– Moeder: Willemina Johanna Bussink
[cc 13-3-2009/27-12-2009 tB]
– Wilhelmina Margaretha (Willemina Margrieta) Bussink:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1474): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 317
– Aantal personen: 6 + 3 [lees: 7 + 3] [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 5]
– Naam: Willemina Margrieta Bussink
– Leeftijd: 13 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: –
[cc 26-9-2003/27-11-2003 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BUSSINK (nr. 148 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 99

– Wilhelmus (Willem) Bussink:
RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 87v, rechterkolom): 1753. / [na: “[Op
Kersmis 1753. zijn na gedane belijdenisse des geloofs eñ beloften tot ledematen der Kerke aangenomen”] / Willem Bussink. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Wilm) Bossing:
RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 / Den 15 Desember is Janna Vrou Van
Wilm Bossing ovele [= overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
4-4-1784: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1784. / April 4. / Willem Bussink, wedwenr van
wijl: Janna Klumperink in Gendringen. / en Catharina Kupers. d:v. wijl: Jan Kuper. van onder
doornerik nu wonend onder Gendringen. / [getrouwd:] April 25 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
4-8-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / Aug 4. / Willem Bussink. Wedwenr [<Z]
van wijl. Catharina Kupers. / en Geertruid Koenders d.v. Gerrit jan Koenders onder Dinxperlo /
getrouwt 1 Sept. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
30-1-1817: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 30-1-1817 No 1. / Heden den dertigsten
der maand Januarij eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen / Gerret Willem van
Heeckeren oud drie en Vyftig jaren, Timmerman / en Jan Bussink oud vier en dertig jaren Lederlooijer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
negen en Twintigsten der maand Januarij des jaars 1817, des avonds ten Zeven uren, in het huis
No. 31. binnen deze Gemeente, in de ouderdom van drie en Tachtig jaren is overleden Willem
Bussink, weduwenaar van Geertruid Hassels / 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 een der
voormelde Comparanten en den Secretaris. – hebbende den anderen verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / G W van Heeckeren / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
?-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. 5 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Schoutambt Ede // No der Huizen: Bij 8 / Naamen der Belasting Schuldigen: de Wed we Willem Bussink / Classe: 2 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 0,50 /
Totaal voor elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 0,50 / Termijnen van betaling voor
den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 6-11-2002/28-12-2002 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Bussink:
9-7-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-7-1819 No. 59 / Op heden den negende July
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Hermen Mellendyk van beroep landbouwer, wonende te Ede oud negen en
veertig Jaren, / en Berend Veldhuizen van beroep dagloner oud vier en veertig Jaren, almede
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Willem Bussink Zoon van Hermen Bussink
Schoenmaker van beroep, en van Jantje Riksen Ehelieden op den achtsten dezer maand des
voordemiddags om elf uren ten huizen van Zyne ouders, Zynde Numero (8) in den ouderdom
van Zeventien weken in de Gemeente en dorp Ede is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend – hebbende de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
15-5-1824: Huwelijksregister gemeente Doetinchem, 15-5-1824 No 7. / Heden den Vijftienden
der maand Mei een duizend acht honderd vier en twintig, zijn voor ons Wolter Coops D.J.Zoon,
Wethouder [#Burgemeester] als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Fredrik Jan Bussink, van beroep
Bakker, oud Een en dertig jaren, geboren en woonachtig binnen deze Stad, meerderjarige zoon
van wijlen de Ehelieden Willem Bussink en Geertrui Hassels, beide binnen deze Stad overleden ter eenre; – en Helena Elisabeth Coops, zonder beroep, oud dertig jaren, geboren en woonachtig binnen deze Stad, meerderjarige dochter van Jan Coops, ook ter dezer Stede overleden en
van derzelver nagelatene Weduwe Sophia Catharina van Westhoefen, van beroep bakster, mede
binnen deze Stad woonachtig ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Hendrik Willem Smeenk, grondEigenaar, oud acht en vyftig Jaren, Wessel Breuker, Boekhouder oud Zeven
en Veertig Jaren, Gerrit Hendrik Sachtleven Koperslager oud negen en dertig Jaren en Kerst
Coops, Koopman oud negen en twintig Jaren alle meerderjarig en woonende binnen gemelde
Stad, de drie eerstgemelden in geene bloedverwantschap en laatstgenoemde als neef tot den
Bruidegom staande, door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene
wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten
van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. Een certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie houdende de voldoening
door den Bruidegom aan de nationale militie / 3o Een Extract uit het doop Boek der Hervormde
Gemeente van Doetinchem, bewyzende den doop des Bruidegoms in ZeventienHonderd twee en
negentig / 4o Een dito, waaruit blijkt dat de bruid alhier gedoopt is, in den Jare Zeventien Honderd drie en negentig. / 5o Een attest van het overlijden van den Vader des Bruidegoms ter dezer
Stede in den Jare AchttienHonderd zeventien / 6 o Een dito attes van het overlijden van de moeder des bruidegoms alhier, in den Jare Achttien Honderd en tien / 7o Een dito van den grootvader des Bruidegoms van vaders zijde in den Jare ZeventienHonderd Een en Zeventig / 8o Een
dito der grootmoeder in den Jare ZeventienHonderd Zes en Zeventig / 9o Een dito van den
grootvader des Bruidegoms van moeders Zijde, in den Jare Achttien Honderd en veertien / 10o
Een dito der grootmoeder in den Jare Achttien Honderd en Een / 11o Een dito van het overlijden
van den vader der Bruid ter dezer Stede, in den Jare AchttienHonderd en Vijftien / 12o Eene
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voor notaris en getuigen ter dezer Stede gepasseerde akte, behoorlijk geregistreerd, houdende
toestemming van de moeder der Bruid tot het aangaan dezes huwelijks. / Voorts het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten,
waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven,
zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard,
dat Fredrik Jan Bussink en Helena Elisabeth Coops voornoemd door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend benevens door alle de
voormelde Comparanten. / G H Sachtleven / K:Coops / W Coops DJz / F:J:Bussink / H E Coops
/ H:W: Smeenk / W Breuker // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-12-1775 geboren (AHA-volgnr. 307), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 41:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 41 / Roomsch Katholyk Armenhuis
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 1)
– Naam: de Wed Willem Bussink
– Geboortedatum: 6 December 1775
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 8-4-2004/14-6-2004 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
8-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-2-1831 No 25. / Heden den Achtsten der
maand february één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren, zijn
voor ons Jan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Aalbertus Dierking Landbouwer oud Zesendertig jaren, en Hendrik Span Dagloner oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zevenden der maand february een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 157
[in>] op de Mildt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf maanden is overleden Willem Bussink, Zonder beroep geboren en Woonachtig in deze Gemeente, Zoon van Berend Bussink en Gerritjen t Baaij Dagloners in de Buurschap Mildt gemeente Gendringen woonagtig. /
En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend, met den Eerstgenoemde Comparant, Nadat de
Twede Comparant door ons aangezocht zynde om te teekenen verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Bussink:
5-4-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-4-1831 No 33. / Heden den Vyfden der
maand April één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren, is voor
ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Arnoldus Bussink, Dagloner oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Hendrina
van Beek Zijne huisvrouw oud Vyf en twintig jaren, op Zondag den derden der maand April een
duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Vyf uren, ten huize van hem Comparant in
Gendringen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Evert Jan van Plueren daglooner oud Zes en vyftig jaren, en Hendrik Jan Weninck dagloner oud vyfenvyftig Jaren [nogmaals: jaren], beide wonende in deze Gemeente,
waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den laatstgenoemden Getuigen, daar den Comparant en
eerstgenoemden getuigen daartoe door ons aangezocht Zynde om te teekenen Verklaarden niet
te Kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
3-12-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-12-1831 No 122 / Heden den Derden der
maand December één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Bussink, dagloner oud
Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gerritjen te Baay,
Zyne huisvrouw oud Vier en twintig jaren, op Donderdag den Eersten der maand December een
duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten tien uren, ten huize van hem Comparant [in>] op de Mildt binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Theodorus Römer dagloner oud dertig jaren, en Jan Donker,
dagloner oud Zeven en dertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die
daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend, nadat de Comparant en de getuigen daartoe aangezocht Zynde verklaarden niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
4-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-1-1838 No. 5. / Heden den Vierden der
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om elf uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Steven van Roden, Kleermaker
oud Vier en Vijftig jaren, en Johannes Bernardus Gielink, dagloner oud vyf en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden donderdag den
Vierden der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des nachts ten twee uren, in
het huis No. 41 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en tachtig Jaren is overleden Geertruid Koenders zonder beroep, geboren te Dinxperlo, en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe van wylen Willem Bussink en dochter van wijlen de ehelieden Jan Koenders en Johanna Smeenk / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Bussink:
21-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-11-1863 No 147 / Heden den een en
twintigsten der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob Willem
van de Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem Bussink van beroep daglooner oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Kok Zijne huisvrouw op donderdag den negentienden der maand November achttien honderd drie en zestig,
des middags ten Vier uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D N o. 126 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen Zijn
gegeven van Johannes Bernardus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Nijland van beroep Radmaker oud drie en Veertig jaren, en Jan
Hendrik van Aalst van beroep Klompenmaker oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden getuige, hebbende de
Comparant en de laatstgenoemde getuige, daartoe aangezocht zijnde, verklaard niet te kunnen
schrijven, als zulks niet geleerd hebbende. / H Nijland / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Bussink:
24-4-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-4-1879 No. 45 / Heden den Vier en
twintigsten der maand April 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, Willem Bussink van beroep Voerman oud Zeven en
Veertig jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud Vyf en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Vier en twintigsten der maand April achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het
huis Wijk D No. 131 in Oer binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het Vrouwelyk geslacht des eerstgenoemden Comparants huisvrouw Hendrika Kok, Zonder beroep, Welk kind als levenloos is aangegeven. / En hebben wij hiervan deze
Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den laatstgenoemden Comparant hebbende de
eerstgenoemde daartoe aangezocht zijnde verklaard niet te kunnen Schryven als Zulks niet geleerd hebbende. / J Evers / VDLaar. // [cc 5-4-2001/18-7-2002 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 17 augustus 2010 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

Aalderink (ook Eelderink e.d.), uitgave 118-1 (G)
Abbink (ook Abbing e.d.), uitgave 92-1 (G)
Agelink (ook Egelink e.d.), uitgave 144-1 (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), uitgave 70-2 (G)
Anneveld (ook Anneveldt e.d.), uitgave 141-1 (G)
Ansink (ook Antzing e.d.), uitgave 94-1 (G)
Baars (ook Baers e.d.), uitgave 87-1 (G)
Bannink (ook Bennink e.d.), uitgave 145-1 (G)
Barink (ook Baarink e.d.), uitgave 71-1 (G)
Beekman (ook Baakman e.d.), uitgave 42-1 (G)
Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Bleumink (ook Bluemink e.d.), uitgave 129-1 (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), uitgave 95-1 (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.), uitgave 56-2 (G)
Bongers (ook Bongards e.d.), uitgave 117-1 (G)
Borkes (ook Borkens e.d.), uitgave 68-1 (G)
Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), uitgave 35-1 (G)
Bosman (ook Boschman e.d.), uitgave 54-1 (G)
Branderhorst (ook Branthorst e.d.), uitgave 60-1 (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.), uitgave 107-1 (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), uitgave 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), uitgave 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), uitgave 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), uitgave 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), uitgave 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), uitgave 50-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), uitgave 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), uitgave 121-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), uitgave 29-2 (G)
– van Dillen (ook van Dielen e.d.), uitgave 40-2 (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)

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

Donkers (ook Donker e.d.), uitgave 49-1 (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.), uitgave 78-1 (G)
Druten (ook van Druten e.d.), uitgave 89-1 (G)
Duenk (ook Deunk e.d.), uitgave 133-1 (G)
van Essen (ook Essen e.d.), uitgave 143-1 (G)
Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.), uitgave 34-2 (G)
Geerlink (ook Geerligs e.d.), uitgave 100-1 (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.), uitgave 32-2 (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.), uitgave 25-2 (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), uitgave 63-1 (G)
Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Gilsink (ook Gilsing e.d.), uitgave 47-1 (G)
Gosselink (ook Gosseling e.d.), uitgave 80-1 (G)
Hakvoort (ook Hackfort e.d.), uitgave 74-1 (G)
Hamer (ook Hamers e.d.), uitgave 119-1 (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.), uitgave 106-1 (G)
Harterink (ook Hartring e.d.), uitgave 105-1 (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.), uitgave 84-1 (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), uitgave 108-1 (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), uitgave 22-2 (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.), uitgave 26-2 (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), uitgave 103-1 (G)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), uitgave 134-1 (G)
Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jolink (ook Joolink e.d.), uitgave 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), uitgave 79-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), uitgave 59-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), uitgave 109-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), uitgave 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), uitgave 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), uitgave 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), uitgave 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), uitgave 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), uitgave 30-2 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), uitgave 41-1 (G)
Kruisberg te Doetinchem (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), uitgave 67-1 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), uitgave 83-1 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), uitgave 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), uitgave 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), uitgave 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), uitgave 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), uitgave 73-1 (G)
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Lubbers (ook Lubberts e.d.), uitgave 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), uitgave 58-1 (G)
Maandag (familiedossier), uitgave 17-2 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), uitgave 139-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), uitgave 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), uitgave 37-1 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), uitgave 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), uitgave 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), uitgave 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), uitgave 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), uitgave 14-2 (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.), uitgave 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), uitgave 51-1 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), uitgave 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), uitgave 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), uitgave 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), uitgave 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), uitgave 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), uitgave 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), uitgave 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), uitgave 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), uitgave 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), uitgave 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), uitgave 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), uitgave 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), uitgave 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), uitgave 123-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), uitgave 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), uitgave 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), uitgave 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), uitgave 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), uitgave 81-1 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), uitgave 96-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), uitgave 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), uitgave 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), uitgave 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), uitgave 125-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), uitgave 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), uitgave 115-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), uitgave 33-1 (G)
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Terink (ook Teering e.d.), uitgave 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), uitgave 38-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), uitgave 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), uitgave 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), uitgave 85-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), uitgave 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), uitgave 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), uitgave 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), uitgave 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), uitgave 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), uitgave 110-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), uitgave 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), uitgave 99-1 (G)
Weyers (ook Weijers e.d.), uitgave 61-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), uitgave 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), uitgave 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), uitgave 130-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), uitgave 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), uitgave 15-2 (G)
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