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DEMKES
(AHA-transcripties)

De teksten in deze uitgave maken deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
verzameling afschriften van willekeurige historische bronnen. De meeste AHA-gegevens zijn bruikbaar voor genealogisch onderzoek, maar sommige zijn ook in andere opzichten van belang. Dit is
de eerste editie van de subcollectie Demkes (AHA-uitgave 159-1). Alle teksten zijn geordend met
behulp van fictieve namen. De gehele procedure (het maken van digitale afschriften, het ordenen en
beheren van de vele getranscribeerde documenten en de opmaak van deelcollecties als deze) wordt
uitsluitend door ondergetekende verzorgd. Voor op- of aanmerkingen houdt hij zich aanbevolen.
De volgorde van de inschrijvingen in niet-numerieke registers als doop- en trouwboeken is aangegeven door middel van AHA-volgnummers. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
In deze serie verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U
vindt ze alle onder de knop AHA-familiedossiers op de homepage van deze website (onderaan in
de derde kolom, onder het kopje Algemeen Historisch Archief).
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– A… (alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van fictieve namen):
– Aleida (Aleida) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2979),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 450:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 342
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 6)
– Naam: Aleida [Demkes]
– Geboortedatum: den 17 January 1821
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/10-2-2005 tB]
– Antonia (Antonette) Demkes:
7-4-1773: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 109r, linkerkolom): / 1773 / [na:
“tot Ledematen aangenomen den 7 April.”] / Antonette Demkes // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2976),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 450:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 342
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Arend [Demkes]
– Geboortedatum: den 5 Decemb. 1813
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/10-2-2005 tB]
– Berendina (Berendiena) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3124),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 471:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 363
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 3)
– Naam: Berendiena [Demkes]
– Geboortedatum: den 4 January 1811
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 vert naar het Werth Mei 1828 / Hendrikka te Grotenhuis
vertrokken
[cc 19-8-2004/21-2-2005 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DEMKES (nr. 159-1 in de reeks Bronnen van het AHA) – pag. 3

– C...: / – D...: / – E...: / – F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Geertruyd) Demkes:
7-4-1773: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 108v, rechterkolom): / 1773 /
[na: “tot Ledematen aangenomen den 7 April.”] / Geertruyd Demkes / attest: naar Zelhem 21
Maart 1777 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Hendricus (Gerrit Hendr) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2978),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 450:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 342
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Gerrit Hendr [Demkes]
– Geboortedatum: den 20 Maart 1819
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/10-2-2005 tB]
– Gerhardus Hendricus (Gerrit Hendrik) Demkes:
21-11-1847: Vrij naar: G.H. Ligterink, De landverhuizers (emigratie naar Noord-Amerika uit
het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850), blz. 90: De weduwe Catharina
Demkes-Ansink en haar zoon Gerrit Hendrik Demkes (32 jaar oud) uit Gendringen behoorden
tot de passagiers aan boord van de propeller “Phoenix” die op 21 november 1847 door brand
onderging op Lake Michigan // [N.B.: Op een Engelstalige internetsite (macatawa.org) wordt
onder het kopje “Gendringen” vermeld: «Demkes-Ansink, Catharina from Op den Broekslag /
Child: Gerrit Hendrik age 32»; cc 25-8-2009 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2980),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 450:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 342
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 7)
– Naam: Gerrit Jan [Demkes]
– Geboortedatum: den 3 July 1824
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/10-2-2005 tB]
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– Gerhardus Johannes (Gt Jan) te Groothuis Demkes:
± 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 516. Jan & Gt Jan te Groothuis Demkes // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Gesina (Geesken) Demkes:
21-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief Arnhem], 21-3-1821 No 18 /
Heden den Een en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des
voorde middags ten negen uren, zijn voor mij M r Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Derk Borkus Landbouwer oud zeven en veertig jaren, en Jan Reusink ook Landbouwer oud drie en twintig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Dingsdag den twintigsten der maand Maart achttien honderd een en twintig des nademiddags ten twee uren, in het huis No. 392 in Klein Bredenbroek binnen dit Schoutambt, in
den ouderdom van Een en Tachtig Jaaren is overleden. [lees: overleden:] Gerrit te Grotenhuis
Landbouwer weduwenaar van Geesken Demkes en zoon van wylen Derk te Grotenhuis en Johanna Catharina Terhorst / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
heb ik daarvan dez[e] 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]
– Gesina (Geeske) Demkes:
14-2-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-2-1843 No 8. / Heden den veertienden
der maand Februarij achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Borkes, van beroep Landbouwer oud negen en Zestig jaren, en Jan Ruesink van beroep Landbouwer oud vijf en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den dertienden der maand February
achttien honderd drie en veertig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 363 in Bredenbroek,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en zeventig jaren is overleden Gerrit Jan te
Grotenhuis, Boerenwerk doende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman
van Antonia Ebbers, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Gerrit te Grotenhuis en Geeske Demkes. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Demkes:
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]
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– Hendrica Christina (Hendrika Christina) Demkes:
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]
– Hendrica Everdina (Hendrika Everd:) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2977),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 450:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 342
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Hendrika Everd: [Demkes]
– Geboortedatum: den 19 August 1817
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/10-2-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Demkes:
14-4-1805: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1805. / April 14-21-28 / Derk Jan Demkes. Z.v:
wijl Hendrik Demkes. / met Arentje Krajenbrink. d.v. Arend Krajenbrink, / beide onder Gendringen. / Dese zijn 5 Jul. in den Echt bevestigt. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus [Hendrik] Demkes:
3-2-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-2-1816 No 3. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den derden der maand February, des voordemiddags om Elf uren, zijn
voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Berend Heezen oud Zes en
dertig jaren, Wever – en Derk te Grotenhuis oud Vyftig jaren Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den derden der maand Februarij
dezes jaars, des morgens ten drie uren, in het huis No 413 [dit nummer lijkt met twee krassen te
zijn doorgehaald; tB] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig jaren is
overleden Enneken Krayenbrink, weduwe van Hendrik Demkes. / 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 Berend Heezen, verklarende Derk te Grotenhuis, daartoe aangezogt, van
niet te Kunnen Schrijven. / B Heesen / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-42001/31-5-2007 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3127),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 471:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 363
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 6)
– Naam: Hendrik [Demkes]
– Geboortedatum: den 28 Maart 1823
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 vert naar het Werth Mei 1828 / Hendrikka te Grotenhuis
vertrokken
[cc 19-8-2004/21-2-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Demkes:
18-2-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-2-1845 No 22. / Heden den achttienden der maand February achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Lammert Westerveld, van beroep Boerenwerk doende, oud
een en dertig jaren, en Hendrik te Ronde, van beroep Klompenmaker, oud een en veertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den achttienden der maand Februarij achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten Zes uren, in het
huis No. 342 in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig jaren is overleden Derk Jan Demkes, Boerenwerk doende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Catharina Ansink, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en
Zoon van wylen de ehelieden Hendrik Demkes, en Enneken Kraaijenbrink. / En hebben wij
hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Demkes:
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]
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– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Demkes:
27-1-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 27-1-1843 No 4. / Heden den Zevenentwintigsten der maand Januarij één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik
Schepers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrikus Johannes Goldbach oud Zevenenveertig jaren, landbouwer en Hendrik Willem Demkes oud drie en twintig jaren, klompenmaker beide in deze
Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeven en twintigsten der
maand Januarij des jaars achttien honderd drie en veertig, des morgens ten acht uren, int Dorp
in het huis, No. 50, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en vijftig Jaren is overleden Christiaan Fredrik Casimir Duden Zonder beroep, geboren te Rees en woonachtig binnen
deze Gemeente, weduwenaar van Maria Obbes, Zoon van wijlen de Echtelieden Bernhard Everhard Duden en Anna Alette Maria Segers. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Demkes:
16-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1854 No 24. / Heden den Zestienden
der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johan Martin Finkenflügel van beroep Landbouwer, oud Zes en
dertig jaren, / en Hermanus Demkes, van beroep Landbouwer, oud twee en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den vyftienden der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten twaalf uren, in het huis No. 363
in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht jaren is overleden Derk Willem Demkes, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Hendrik Willem Demkes, Klompenmaker, en Janna Overbeek, 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 de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Wilhelmus (Hendrik Willem) Demkes:
25-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1854 No 29 / Heden den vyf en
twintigsten der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Ruesink, van beroep Arbeider, oud Zes en vyftig jaren, /
en Willem van Kroonenberg, van beroep dienstknecht, oud acht en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Vrydag den vier en twintigsten der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten twaalf uren, in het huis N o. 363a
in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en dertig jaren is overleden
Hendrik Willem Demkes, klompenmaker, geboren in de Gemeente Dinxperlo, en woonachtig
geweest in deze Gemeente, eheman van Janna Overbeek, zonder beroep, in deze Gemeente
woonachtig, Zoon van wylen Derk Demkes; zynde de naam van de moeder der overledene den
aangeveren onbekend. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Hermanus) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3126),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 471:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 363
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 5)
– Naam: Hermanus [Demkes]
– Geboortedatum: den 2 August 1820
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 vert naar het Werth Mei 1828 / Hendrikka te Grotenhuis
vertrokken
[cc 19-8-2004/21-2-2005 tB]
– Hermanus (Hermanus) Demkes:
16-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1854 No 24. / Heden den Zestienden
der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johan Martin Finkenflügel van beroep Landbouwer, oud Zes en
dertig jaren, / en Hermanus Demkes, van beroep Landbouwer, oud twee en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den vyftienden
der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten twaalf uren, in het huis No.
363 in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht jaren is overleden Derk
Willem Demkes, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van
Hendrik Willem Demkes, Klompenmaker, en Janna Overbeek, 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 de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Demkes:
6-1-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-1-1858 No. 1. / Heden den Zesden der
maand Januarij 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, Johann Martin Jacob Finkenflugel van beroep Landbouwer oud Veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gesina Friderica Oostendorp
Zijne huisvrouw op Maandag den Vierden der maand Januarij achttien honderd acht en vijftig,
des morgens ten half negen uren, ten huize van hem Comparant, in Bredenbroek No. 363 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen
Zyn gegeven van Johanna Theodora. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Jan Willem te Kamp van beroep Kleermaker oud twee en dertig jaren,
en Hermanus Demkes van beroep Landbouwer oud Zes 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 / J.M.J. Finkenflugel / J W Te Kamp / H Demkes / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– I...: nog geen gegevens.
– Johanna Geertruida (Johanna Geertruid) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3125),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 471:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 363
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 4)
– Naam: Johanna Geertruid [Demkes]
– Geboortedatum: den 5 Maart 1819
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 vert naar het Werth Mei 1828 / Hendrikka te Grotenhuis vertrokken
[cc 19-8-2004/21-2-2005 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
?-4-1751: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 86r, linkerkolom): 1751. / [na:
“op paaschen sijn tot ledematen der Kerke aangenomen”] / van Dinxperloo. / Jan Demkes. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
10-4-1777: Jan Demkes, daghuurder, geb. 10-4-1777 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 798 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
15-2-1816: Overlijdensregister gemeente Zelhem, 15-2-1816 No 8 / Heden den vyftienden der
maand February achttien honderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons Herman Becking Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Zelhem,
Provintie Gelderland, verschenen Jan Demkes, dagloner oud negen en twintig jaren, en Jan
Wietink [of Wiltink?] Landbouwer oud twee en vyftig jaren, beide in deze Gemeente in de
Buurschap Velswyk woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op [#den] heden den vyftienden der maand February dezes jaars achttienhonderd en zestien, des Morgens ten negen
uren, binnen deze Gemeente [#in den ouderdom van ... jaren is overleden] dood ter wereld gekomen is een Kind van het Mannelyk geslagt waar van Zwanger geweest is Grietjen Hols oud
Zeven en twintig Jaren echtgenote van den eersten Comparant [#woonachtig geweest] / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door den eersten
Comparant met ons is getekend alzoo den tweden verklaard heeft niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Demkes:
27-2-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-2-1817 No 13. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand Februarij eenduizend achthonderd en zeventien, des voormiddags om
half twaalf uren, zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Hermanus Stomp Kleermaker oud Drie en Veertig jaren, en Jan Demkes bouwman oud Negen en
Dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Dingsdag
den Vijf en twintigsten der maand Februarij des namiddags ten twee uren, in het huis No. [niet
ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden Theodora Aalbers Ehevrouw van Wessel te Ronde en Dogter van Hendrik Aalbers en Aaltje Bartman / 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 Comparanten // Hermanes Stomp / Jan Demkes. / FWJdeHaes // [cc (foto) 12-3-2010/17-10-2010 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
4-6-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-6-1817 No [32>] 33. / Heden den Vierden der maand Junij eenduizend achthonderd en zeventien, des voormiddags om Elf uren, zijn
voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen Gert Jan te Grotenhuis Akkerman oud Negen en Veertig jaren, en Jan Demkes Akkerman oud Veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Dingsdag den derden der maand
Junij des Morgens ten acht uren, in het huis No. 394. binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van vier en twintig Jaren is overleden Willem te Ronde Boerderij doende in het Bredenbroek
Zoon van Wessel te ronde Landbouwer en van wijlen Dorothea Aalbers / 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 Getuigen // Jan Demkes; / Gerrit Jan Te Grotenhuis /
FWJdeHaes. // [cc (foto) 18-3-2010/17-10-2010 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
10-5-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-5-1822 No 34 / Heden den tienden der
maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten elf uren, zijn voor
mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Jannis Buenk Landbouwer oud Zeventig Jaren, en Jan Reusink Akkerman oud vier en twintig Jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den negenden der
maand Mei achttien honderd twee en twintig des middags ten twaalf uren, in het huis No. 390 in
Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zes Jaren is overleden. [de punt is
abusievelijk voorgedrukt] Maria Demkes dochter van Jan Demkes Akkerman en van Berendjen
Rensink aldaar woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. [de punt is abusievelijk
voorgedrukt] met Reusink verklarende [slecht leesbaar: den?] Buenk daartoe aangezocht van
niet te Kunnen Schryven / J Ruesink / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/19-8-2002 tB]
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– Johannes (Jan) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3122),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 471:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 363
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Demkes
– Geboortedatum: den 10 April 1777
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 vert naar het Werth Mei 1828 / Hendrikka te Grotenhuis
vertrokken
[cc 19-8-2004/21-2-2005 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
13-5-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-5-1830 No 49 / Heden den Dertienden
der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt
fungerend / goedgekeurd zoo mede de doorhaling van Zes woorden] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen /
Garrit Jan te Grotenhuis, landbouwer oud Twee en Zestig jaren, en Jan Demkes, landbouwer
oud Drie en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op heden Donderdag den Dertienden der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des
morgens ten vier uren, in het huis No. 364 in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Twee Jaren is overleden. [lees: overleden:] Derk Jan Kraayenbrink, zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, zoon van de ehelieden Berend Hendrik
Kraayenbrink en Hendrika Lammers, dagloners en woonachtig in deze Gemeente. / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
29-5-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-5-1830 No 56 / Heden den negen en
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn
voor ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en]
[√Jan Richard Boeveldt fungerend Burgemeester] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Demkes, Akkerman oud drie en
Vyftig jaren, en Gerrit Tieltjes, Linnenwever oud twee en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op vrydag [nogmaals: dag] den Acht en twintigsten der maand Meij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, in het huis
No. 360 in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaren is overleden. [lees: overleden:] Zweer Ruesink, in leven Zonder beroep en ongehuwd, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente Zoon van de Ehelieden Jan Ruesink en Aleida te Ronde
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bende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / onder
goedkeuring van nevenstaand renvooij met den eersten Comparant, verklarende den tweede
Comparant niet te kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
25-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-1-1831 No 12. / Heden den Vyf en
twintigsten der maand January één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten
Tien uren, zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Jan
Demkes Akkerman oud drie en Vijftig jaren, en Jannes Vinkenvleugel, Klompemaker oud Een
en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Maandag den Vierentwintigsten der maand January een duizend acht honderd een en dertig, des
morgens ten Elf uren, in het huis No. 364. in Klein Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zes en dertig [toegevoegd: Jaren] is overleden Berend Hendrik Kraayenbrink,
Dagloner geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Eheman van Hendrika Lammers,
Zoon van wijlen de Ehelieden Reinder Kraayenbrink en Johanna Kemperman. / 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 de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
17-3-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-3-1831 No 27 / Heden den Zeventienden der maand Maart één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, is
voor ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Baten Linnenwever oud [eenendertig>] Tweeendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Aleida Borkes Zyne huisvrouw oud Tweeendertig jaren, op Woensdag den Zestienden der maand Maart een duizend acht honderd een en dertig, des nachts ten Een uren, ten huize
van hem Comparant in Bredenbroek binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het
Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Antoon / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Garrit Jan te Grotenhuis akkerman oud drie en Zestig
jaren, en Jan Demkes Akkerman oud drie en vyftig jaren, beide wonende 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]
– Johannes (Jan) Demkes:
17-3-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-3-1831 No 37. / Heden den Zeventienden der maand Maart één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren,
zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Jan te Grotenhuis Akkerman oud drie en Zestig jaren, en Jan Demkes, Linnenwever oud drie en Vyftig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den
Zestienden der maand Maart een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Zeven
uren, in het huis No. 364. in Kl. Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
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Twee en dertig Jaren is overleden Aleida Borkes, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in Bredenbroek, huisvrouw van Johannes Baten Linnen Wever in Bredenbroek woonachtig, en Dochter van de Ehelieden Joanna Dingelo en van wijlen Arend Borkes [met andere inkt
toegevoegd: Zynde de moeder dagloonster en in deze gemeente woonachtig.] / 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 de Comparanten / G:J: Te Grotenhuis / J Demkes / J R
Boeveld // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) te Groothuis Demkes:
± 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 516. Jan & Gt Jan te Groothuis Demkes // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
16-1-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1838 No. 11 / Heden den Zestienden
der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half elf uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Demkes, akkerman
oud Zestig jaren, en Jan Hendrik Verholte, Linnenwever oud Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den vyftienden der maand
January een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten drie uren, in het huis No.
364 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht Jaren is overleden Jan
Dorus Baten Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente Zoon van Johannes Baten, Linnenwever in deze Gemeente woonachtig, en van wylen diens huisvrouw Aleida Borkes. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Demkes:
9-7-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-7-1838 No. 78. / Heden den Negenden
der maand July een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half tien uren zijn
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 Jan Demkes, dagloner oud een en Zestig jaren, en Gerrit Hendrik te Grotenhuis, dagloner oud Zes en
twintig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zevenden der maand July een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten
Zes uren, in het huis No. 362a in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en dertig Jaren is overleden Geertruid Borkes Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente ehevrouw van Willem van Boxem, Klompenmaker in deze Gemeente
woonachtig, dochter van wylen de ehelieden Arend Borkes en Johanna Dinkelo. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide
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daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– K...: / – L...: nog geen gegevens.
– Maria (Maria) Demkes:
17-4-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 17 aprilis / Baptizata est
Clara / parentes Theodorus beutinck et Joanna Terraij / patrini wolterus Koning et maria Demkes // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Demkes:
10-5-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-5-1822 No 34 / Heden den tienden der
maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten elf uren, zijn voor
mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Jannis Buenk Landbouwer oud Zeventig Jaren, en Jan Reusink Akkerman oud vier en twintig Jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den negenden der
maand Mei achttien honderd twee en twintig des middags ten twaalf uren, in het huis No. 390 in
Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zes Jaren is overleden. [de punt is
abusievelijk voorgedrukt] Maria Demkes dochter van Jan Demkes Akkerman en van Berendjen
Rensink aldaar woonachtig / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. [de punt is abusievelijk
voorgedrukt] met Reusink verklarende [slecht leesbaar: den?] Buenk daartoe aangezocht van
niet te Kunnen Schryven / J Ruesink / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/19-8-2002 tB]
– Maria (Maria) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3128),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 471:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 363
– Aantal bewoners: 14 (dit is nr. 7)
– Naam: Maria [Demkes]
– Geboortedatum: den 3 Maart 1824
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 10 vert naar het Werth Mei 1828 / Hendrikka te Grotenhuis
vertrokken
[cc 19-8-2004/21-2-2005 tB]
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– Maria (Maria) Demkes:
9-9-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 9-9-1867 No 60: Heden den negenden September achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Gerrit Willem Steven Colenbrander Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland,
verschenen Hendrik Veerbeek, landbouwer oud vijf en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, int Beggelder dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon
welke Zijne huisvrouw Maria Demkes, Zonder beroep alhier wonende op Zaturdag den Zevenden der maand September dezes jaars, des namiddags ten Zes uren, in Zijne woning ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van
Hermanus Theodorus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Fredrik Antonij Hoopman, Smid, oud twee en Zestig jaren, en van Evert Veerbeek, Klompenmaker
oud negen en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Comparant en de getuigen. // H veerbeek / F
A Hoopman / E Veer beek / G W S Colenbrander // [cc (foto) 2-4-2010/17-10-2010 tB]
– Martinus (Martinus) Demkes:
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]
– Martinus (Martinus) Demkes:
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]
– Martinus (Martinus) Demkes:
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]
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– N.N. Demkes-Ansink:
21-11-1847: Vrij naar: G.H. Ligterink, De landverhuizers (emigratie naar Noord-Amerika uit
het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850), blz. 90: De weduwe Catharina
Demkes-Ansink en haar zoon Gerrit Hendrik Demkes (32 jaar oud) uit Gendringen behoorden
tot de passagiers aan boord van de propeller “Phoenix” die op 21 november 1847 door brand
onderging op Lake Michigan // [cc 1982-1999 tB]
– O...: / – P...: / – Q...: / – R...: / – S...: nog geen gegevens.
– Theodorus (Derk) Demkes:
25-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1854 No 29 / Heden den vyf en
twintigsten der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Ruesink, van beroep Arbeider, oud Zes en vyftig jaren, /
en Willem van Kroonenberg, van beroep dienstknecht, oud acht en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Vrydag den vier en twintigsten der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten twaalf uren, in het huis N o. 363a
in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en dertig jaren is overleden
Hendrik Willem Demkes, klompenmaker, geboren in de Gemeente Dinxperlo, en woonachtig
geweest in deze Gemeente, eheman van Janna Overbeek, zonder beroep, in deze Gemeente
woonachtig, Zoon van wylen Derk Demkes; zynde de naam van de moeder der overledene den
aangeveren onbekend. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Demkes:
15-8-1772: Derk Jan Demkes, wever, geb. 15-8-1772 (woonplaats: Bredenbroek); vermeld in
AHA-document 8110906a nr. 816 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Demkes:
14-4-1805: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1805. / April 14-21-28 / Derk Jan Demkes. Z.v:
wijl Hendrik Demkes. / met Arentje Krajenbrink. d.v. Arend Krajenbrink, / beide onder Gendringen. / Dese zijn 5 Jul. in den Echt bevestigt. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Demkes:
23-9-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-9-1816 No 31 / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den drie en twintigsten der maand September, 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 Westerveld oud veertig jaren, Landbouwer – en Derk Jan Demkes oud drie en veertig jaren Wever
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den twee en twintigsten der maand September dezes jaars, des avonds ten half negen uren, in het huis No 412. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en tachtig jaren is overleden Harmanus te Grotenhuis, Wever, weduwenaar van Jante (!) Kraayenbrink, wonende in de Buurschap Bredenbroek 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 Comparanten. /
D: Westerveld / D.J Demkes / FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/18-5-2007 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Demkes:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2974),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 450:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 342
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: Derk Jan Demkes
– Geboortedatum: den 21 Sept. 1772
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: Linnen wever
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/9-2-2005 tB]
– Theodorus Johannes (Dirk Jan) Demkes:
± 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 108. Dirk Jan Demkes // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Demkes:
11-4-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-4-1832 No 30 / Heden den Elfden der
maand April een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten tien uren zijn voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Jan Bosman, eigenwerkdoende oud Zeven en dertig jaren, en Derk Jan Demkes, Linnenwever oud Een en Zestig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den tienden
der maand April een duizend acht honderd twee en dertig des namiddags ten Vijf uren, in het
huis No. 340 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en twintig JaDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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ren is overleden Aleida ter Horst, Zonder beroep geboren in de gemeente Aalten en woonachtig
geweest in deze gemeente, dochter van Wessel ter Horst, boerenknecht woonachtig in de gemeente Aalten en van wylen diens huisvrouw Johanna Westerveld. / 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 de Comparanten. / D:J:Bosman / D J Demkes / v.Woelderen //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Demkes:
18-2-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-2-1845 No 22. / Heden den achttienden der maand February achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Lammert Westerveld, van beroep Boerenwerk doende, oud
een en dertig jaren, en Hendrik te Ronde, van beroep Klompenmaker, oud een en veertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den achttienden der maand Februarij achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten Zes uren, in het
huis No. 342 in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig jaren is overleden Derk Jan Demkes, Boerenwerk doende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Catharina Ansink, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en
Zoon van wylen de ehelieden Hendrik Demkes, en Enneken Kraaijenbrink. / En hebben wij
hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Demkes:
16-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1854 No 24. / Heden den Zestienden
der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johan Martin Finkenflügel van beroep Landbouwer, oud Zes en
dertig jaren, / en Hermanus Demkes, van beroep Landbouwer, oud twee en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den vyftienden der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten twaalf uren, in het huis No. 363
in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht jaren is overleden Derk Willem Demkes, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Hendrik Willem Demkes, Klompenmaker, en Janna Overbeek, 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 de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: / – V...: nog geen gegevens.
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– Wilhelmina Hendrica (Willemina Hendrikka) Demkes:
22-1-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-1-1856 No. 3. / Heden den twee en
twintigsten der maand January achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Hendrik Tieltjes, van beroep Linnenwever,
oud vier en veertig jaren, en Berend Jan Hendrik Hengeveld, van beroep Landbouwer, oud vier
en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Maandag den een en twintigsten der maand January achttien honderd zes en vijftig, des middags
ten twee uren, in het huis No. 355 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom
van ... is overleden] is verlost van een kind van het vrouwelyk geslacht des eerstgenoemden
Comparants huisvrouw Willemina Hendrikka Demkes; welk kind 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 de Comparanten,
onder goedkeuring der doorhaling in deze acte van Zes gedrukte woorden. / G H Tieltjes / B J H
Hengeveld / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 17 october 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)
Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (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 42-2 (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(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), uitgave 35-2 (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)
Demkes (AHA-transcripties) , uitgave 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), uitgave 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), uitgave 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), uitgave 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), uitgave 29-2 (G)
– van Dillen (ook van Dielen e.d.), uitgave 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), uitgave 154-1 (G)
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Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
Doetinchem (bevolkingsregister de Kruisberg) (G)
Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
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)
Eltink (ook Elsink e.d.), uitgave 156-1 (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 80-2 (G)
Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), uitgave 149-1 (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)
Haverkamp (ook Havercamp e.d.), uitgave 151-1 (G)
Heersink (ook Heersing e.d.), uitgave 155-1 (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)
Hulshof (ook Hulshoff e.d.), uitgave 158-1 (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)
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Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), uitgave 157-1 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), uitgave 41-2 (G)
Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), uitgave 67-2 (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)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), uitgave 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), uitgave 58-1 (G)
Maandag (familiedossier), uitgave 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), uitgave 150-1 (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 37-2 (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)
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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 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), uitgave 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), uitgave 38-2 (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)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), uitgave 152-1 (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)

In deze serie verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U vindt ze
alle onder de knop AHA-familiedossiers op de homepage van deze website (onderaan in de derde
kolom, onder het kopje Algemeen Historisch Archief).
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