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BRUS
(ook

BROS, BRUISSEN, BRUSCH, BRUSS,
BRUSSE, BRUSSEN e.d.)

Bijgaande teksten zijn in de loop der jaren door ondergetekende
in allerlei archivalia aangetroffen en overgetypt. Zij maken nu deel
uit van het AHA, een digitaal opslagsysteem waarin alle afschriften op elke ingang worden bewaard. De gegevens zijn alfabetisch
en chronologisch geordend met behulp van fictieve standaardnamen en worden voortdurend met nieuwe afschriften aangevuld.
De onderlinge samenhang moet zoals altijd uit de context zelf
blijken. De hierbij gepresenteerde collectie Brus is nr. 19 in deze
reeks. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe verschenen
delen is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
Symbolen:
# = doorgehaald
√ = renvooi
« » = cursief of onderstreept
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– A...:
– Aleida (Aleyda) Brussen:
16-9-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736. /
16 September / Baptizata est Reijnera / Parentes fredericus aerntzen
et aleyda brussen / Patrini Derck ebberinck et willemina brusse // [cc
1983~1999 tB]
– Aleida (Aleidis) Brussen:
8-12-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 /
8 Decembr~: / Baptizatus est Joannes / Parentes fredericus Aerentsen
et Aleidis Brussen / Patrini [<Patrinus] Joannes Aertsen et [#Stephanes Erynkvelt] joanna Brussen // [cc 1983~1999 tB]
– Aleida (Aleijda) Brussen:
26-4-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 /
26 april. / Baptizatus est henricus / Parentes fredericus aerntzen et
aleijda brussen / Patrini gerardus brussen et Everdina van lochum //
[cc 1983~1999 tB]

cc = afschriftdatum
^ = tussengevoegd
> = veranderd in.

– Aleida (Aleijda) Brusse:
2-8-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 2
augusti. / Baptizata’ sunt Joanna et gerarda aerntzen / gemini / parentes fredericus aerntzen et aleijda brusse / patrini 1ma’ ferdinandus
duffels et aleijda kemmincks / patrini 2da’ henricus brusse et bernarda brusse. et gerarda brusse assistens. // [cc 1983~1999 tB]
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– Aleida (Aleida) Brussen:
2-10-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1745 /
den 2 Octob: / Bapt: Aleida / Filia Bart tusse, [et] Elisabeth Aalbers, /
levant: wilhelmus ter horst, Hendricus Aalbers, Anna Sibilla russen,
et Aleida brussen. // [cc 1983~1999 tB]
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– Aleida (Aleijda) Brusse:
6-7-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 6
Julii / Baptizatus est Fredericus / parentes fredericus aerntzen et
aleijda brusse / patrini Theodorus Ebberinck et wilhelmina Janssen.
// [cc 1983~1999 tB]

– Aleida (Aeltjen) Brus:
25-7-1780: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1780 / Den
25 Julyus is Aeltjen Brüs oerleeden // [cc 1983~1999 tB]

– Aleida (Aleida) Brus:
6-1-1754: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1754. / den 6.
Jan: / Frerick Schutt, zoon van wijlen Bartelt Schutt uijt Voorst. / en
Aleida Brus, Dogter van wijlen Derck Brus uijt Voorst. / dese zijn
den 27. Jan: alhier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
– Aleida (Aleyda) Bruss:
19-1-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno
1758. / 19 Januarii [in margine: datum 1 Aug: 1804] / Baptizatus est
Theodorus Henricus / Parentes Fredericus Schutt et Aleyda Bruss /
patrini Theodorus Bruss et Agnes Schutt. // [cc 1983~1999 tB]
– Aleida (Leyda) Brussen:
17-2-1761: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1761 / den
17 february is Leyda brussen overleeden // [cc 1983~1999 tB]
– Aleida (Aleida) Brusse:
12-7-1761: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1761. / den 12.
Julij / Fredrick Schutte weduwenaer van wijlen Aleida Brusse uijt
Voorst onder Gendringen. / en Wilhelmina Nagels, Dogter van Jan
Henderick Nagel uijt Zilwolde / den 9. Aug: hier gecopuleert. // [cc
1983~1999 tB]

– Aleida (Aaltje) Brus:
16-3-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 16-3-1819 No 8 /
In het jaar een duizend acht honderd en negentien, den Zestienden
der maand Maart, des voormiddags ten acht uren, zijn 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 Jan Jonkhans, Akkerman oud
Zeven en veertig jaren, en Gradus Tigcheloven dagloner oud Zeven
en dertig jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Maandag, den vijftienden dezer maand Maart des
avonds ten acht uren, in het huis No. 290 [in>] op de Milt onder dit
Ambt, is overleeden Hendrik Arendsen landbouwer, oud twee en
tachtig Jaren, eheman van Hendrina te Niet, gesproten uit het
huwelijk van Frerik Arendsen en Aaltje Brus beide overleeden, geboren in opgemelde Buurschap Milt onder dit Ambt [toegevoegd: en
aldaar woonachtig] / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan akte opgemaakt, die in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, en, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend is. / met den eersten comparant, nadat
den tweeden daartoe aangezocht; verklaard; had, niet te kunnen
schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Aleida (Aleijda) Brus:
26-12-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 /
den 26 desember is aleijda brus overleden // [cc 1983~1999 tB]

– Aleida (Aleida) Brus:
18-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 963): [sub «1825 baptizati sunt»] 18
Mart: / Gerardus / F:l: Caroli Brus et Wilhelminae Leyen Par: / Bernardus Leyen et Aleidae Brus Susc[:] // [cc 31-10-2007/2-1-2008 tB]
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– Aleida (Aaltjen) Brussen:
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 1983~1999 tB]

Otten, oud dertig 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, hebbende de getuigen beide op aanvrage
om te teekenen verklaard het schryven onkundig te zyn. // [cc 1983~
1999 tB]

– Aleida (Aaltje) Brusse:
28-9-1843: Geboortenregister gemeente Wisch, 28-9-1843 No. 126. /
Heden den Achtentwintigsten 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 / Jan Willem Roenhorst,
oud negenëntwintig jaren, van beroep Dagloner, woonachtig in deze
Gemeente, / dewelke verklaarde dat Aaltje Brusse zijne Echtgenoote
op Woensdag den Zevenëntwintigsten der maand September achttien
honderd drie en veertig, des avonds ten half Elf uren, ten huize van
den aangever in ’t Westendorp No. 696a binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaamen zijn gegeven van Gradus Hendrikus. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de getuigen Alof Lieverdink oud tweeënveertig jaren, van beroep Tapper / en Hendrik
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Antonia (Antonetta) Brussen:
4-2-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 4-2-1819 No
5 / Heden den Vierden der maand Februarij een duizend acht honderd
en negentien, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons Steven
Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik
Jan Kempers dagloner oud vijf en zestig jaren, en Gart Jan Bongers
dagloner oud zes en dertig jaren, beide in de Buurschap Oosseld
onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den vierde der maand februarij 1819 des morgens ten drie uren, in het
huis No. 91B binnen dit Ambt, in den ouderdom van Zeventig jaren
is overleden Harmen Vinkenborg dagloner, weduwenaar van
Antonetta Brussen. / 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 is onderteekend hebbende de comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / S Horsting / J H
Cremer HFz Secretaris // [cc 1983~1999 tB]
– Antonia (Antoinetta) Brus:
26-6-1834: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 26-6-1834 No 23 /
Heden den Zes en Twintigsten der maand Junij één duizend acht
honderd vier en dertig, des nademiddags om Zeven uren, [#zijn voor
ons] is bij ons Steven Horsting Burgemeester Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Doetinchem, Provincie
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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Gelderland, [#verschenen] ontvangen een Extract uit het [#... van beroep ... oud ... jaren, wonende te ... / en ... van beroep ... oud ... jaren,
wonende te ... / beide onder deze Gemeente behoorende; dewelke ons
hebben verklaard] overlijdens Register van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Helder Provincie Noord Holland, dat op den
Zeventienden der maand Junij des jaars achttien honderd vier en dertig, [#des ... ten ... uren, in het huis, Wijk ... No. ... onder ... binnen
deze Gemeente], in den ouderdom van veertig Jaren is overleden Jan
Willem Vinkenburg; van beroep militair geboren te Hummelo in Gelderland en aldaar laats woonachtig geweest, gediend hebbende als
fuselier bij de derde divisie van het algemeen depot der landmagt N
33. Zoon van Hermen Vinkenburg en Antoinetta Brus. / [#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] / S Horsting // [cc 15-8-2001/15-11-2001 tB]

Berendina Heyink, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze
gemeente, ter andere zyde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van den
Burgerlyken Stand der gemeente Wisch ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting zyn afgeloopen. /
2o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 3o De
toestemming van den kommanderenden Officier van het achtste Regiment Infanterie aan den Bruidegom tot het aangaan van een huwelyk. / 4o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 5o Het geboorte
attest der Bruid. / De Ouders van den Bruidegom en de ouders der
Bruid, alle alhier tegenwoordig hebben ons verklaard hunne 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 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 Hendrik Jan Doornink en Tonia Brus door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid
der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Johannes
Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie en zestig Jaren, Jacobus
Everardus Teger, Bakker, oud Vier en dertig Jaren, Theodorus Span,
Arbeider, oud Vyf en veertig Jaren en Hendrikus Fredrikus Bertels,
Gemeentebode, oud zes en veertig Jaren, alle wonende in deze
gemeente. / 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, de Ouders van den Bruidegom en de Ouders der Bruid en de
getuigen. // [cc 1983~1999 tB]

– Antonia (Tonia) Brus:
11-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 11-5-1876 No.
5. / Heden den Elfden der maand Mei achttien honderd zes en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente,
ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier
zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den dertigsten April
en op zondag den Zevenden Mei achttien honderd zes en zeventig, /
Hendrik Jan Doornink, oud Vyf en twintig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in de gemeente Wisch, meerderjarige zoon van
Gerrit Willem Doornink en van Willemina Wissink, echtelieden,
Landbouwers, mede in de gemeente Wisch wonende, / en Tonia
Brus, oud Een en twintig Jaren Zonder beroep, geboren en wonende
in deze gemeente, minderjarige dochter van Jan Willem Brus en van
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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– Antonia (Antonia) Brussen:
4-3-1933: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-3-1933 No 20.
/ Heden den vierden Maart negentienhonderd-drie-en-dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Gendringen / Gerardus Peters oud drie en vijftig jaren, voerman
wonende te Gendringen en Heinrich Vieberink oud een en dertig
jaren, fabrieksarbeider wonende te Gendringen / die verklaarden, dat
op Zaterdag, vier Maart dezes jaars, des voormiddags te twee uur, te
Gendringen in den ouderdom van zestig jaren is overleden: Bernard
Besselink, fabrieksarbeider geboren te Hummelo en Keppel, en
wonende te Gendringen echtgenoot van Antonia Brussen, zoon van
Bernard Besselink en van Garritjen Tuender, beiden overleden. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. / G Peters / H Vieberink / [onleesbare handtekening van de ambtenaar] //
[cc 4-1-1999/24-10-2005 tB]

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 1983~1999 tB]

– Arnoldus (Arend) Brussen:
2-10-1786: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1786 /
Octob. 2. / Arend Brussen. / Na Utrecht. 28 Nov 1787. // [cc
1983~1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Brus:
23-12-1786: Arend Brus, boerenwerk, geb. 23-12-1786 (woonplaats:
Bredenbroek); zie bron 8110906a nr. 848 // [cc 1983~1999 tB]

– Arnoldus (Arend) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 26-12-1786 geboren (AHA-volgnr.
3241), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 506:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 378
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 1)
– Naam: Arend Brus
– Geboortedatum: den 26 Decemb 1786
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: A: Koskamp & H: te Grotenhuis Mei
1827 vertrokken / 10) vertrokken mei 1827 naar Aalten.
[cc 19-8-2004/3-3-2005 tB]

– Arnoldus (Arend) Brussen:
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

– Arnoldus (Arend) Brus:
± 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 93. Arend Brus // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
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– Arnoldus (Arend) Brus:
16-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-2-1837 No.
12 / Heden den Zestienden der maand February een duizend acht
honderd zeven en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Willem Westerveld Landbouwer oud
een en Vijftig jaren, en Arend Brus, landbouwer oud vijftig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op woensdag den Vijftienden der maand February een duizend
acht honderd zeven en dertig des namiddags ten vyf uren, in het huis
No. 388 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van
dertig Jaren is overleden Arend Jan Seinhorst landbouwer, geboren in
de gemeente Wisch, en woonachtig geweest in deze Gemeente,
eheman van Willemina Wensink Zonder beroep, in deze Gemeente
woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Willem Seinhorst en Aaltjen Rexwinkel / 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
1983~1999 tB]

acht honderd zeven en dertig des nachts ten half een uren, in het huis
No. 390 in Bredenbroek binnen deze gemeente, in den ouderdom van
acht en vyftig Jaren is overleden Hendrik Borkes, opzigter der
Domeinen van den Vorst van Hohenzollern Sigmaringen, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Theodora
Slutter, Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, Zoon van
wylen de ehelieden Derk Borkes en Aaltjen Kemperman. / 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 1983~1999 tB]

– Arnoldus (Arend) Brus:
16-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-2-1837 No.
13 / Heden den Zestienden der maand February een duizend acht
honderd zeven en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Willem Westerveld, landbouwer oud
een en vyftig jaren, en Arend Brus, landbouwer oud Vyftig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op Donderdag den Zestienden der maand February een duizend

– Arnoldus (Arend) Brus:
25-6-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-6-1838 No.
74. / Heden den Vyf en twintigsten der maand Juny 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 Arend Brus, Landbouwer oud twee en vyftig jaren,
en Derk Jan Kraayenbrink, dagloner oud drie en vyftig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
heden maandag den Vyfentwintigsten der maand Juny een duizend
acht honderd acht en dertig des morgens ten vyf uren, in het huis No.
375 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een
en Dertig Jaren is overleden Gerrit Lieftink, timmerman, geboren in
de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze gemeente,
eheman van Wesselina Naves Zonder beroep in deze Gemeente
woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Derk Willem Lieftink en
Hendrina Wijkamp / 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
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Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Berendina (Berndina) Brus:
10-4-1818: 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 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de
doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 509): 10.
Apr: [1818.] / Baptizatus est Jo~es Everardus / filius leg: Henrici
Gasseling, et Jo~a Venderbos Conj: / Susc: Jo~es Gasseling, et
Berndina Brus. // [cc 30-8-2007/26-4-2008 tB]

– Berendina (Bernarda) Brusse:
2-8-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 2
augusti. / Baptizata’ sunt Joanna et gerarda aerntzen / gemini / parentes fredericus aerntzen et aleijda brusse / patrini 1ma’ ferdinandus
duffels et aleijda kemmincks / patrini 2da’ henricus brusse et bernarda brusse. et gerarda brusse assistens. // [cc 1983~1999 tB]
– Berendina (Bernardina) Brusse:
10-2-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 /
10 februarii / Baptizata est gerarda / Parentes henricus brusse et wilhelmina Janssen / Patrini henricus Janssen et bernardina brusse
geske Janssen // [cc 1983~1999 tB]
– Berendina (Berentje) Brussen:
21-5-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / den 21
Meij. / Henderick Messing. J:M: zoon van Berent Messing onder
Gendringen / en Berentje Brussen weduwe van wijlen Derck Kroesen uijt Zilwolde. / dese met Attest na [sc.: Zilwolde] // [cc 1983~
1999 tB]
– Berendina (Berendina) Brus:
19-10-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783 / [sc.: Oct:] 19
/ Berend Hendrik Tichelovend. Z:v: Jan Tichelovend [<Tichelovent]
onder Anholt. / en Berendina Brus d.v. wijl: Dores Brus. uijt Voorst
onder Gendringen. / [verzonden] na Anholt // [cc 1983~1999 tB]

– Berendina (Berendiena) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3244), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 506:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 378
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 4)
– Naam: Berendiena [Brus]
– Geboortedatum: den –
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: A: Koskamp & H: te Grotenhuis Mei
1827 vertrokken / 10) vertrokken mei 1827 naar Aalten.
[cc 19-8-2004/3-3-2005 tB]

– Berendina (Berendiena) Brus:
25-3-1790: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1790 / Den
25 [sc.: maart] is Berendiena Brus overleden // [cc 1983~1999 tB]

– Berendina (Berendjen) Brussen:
31-12-1837 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr.
804), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 88
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 2]
– Naam: Berendjen Brussen
– Geboortejaar: –
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– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 20-2-2004/10-4-2004 tB]

– Berendina (Berendina) Brus:
11-2-1866: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1866. / 11 February. /
Willem Breukelaar en Berendina Brus. // [cc 1983~1999 tB]

– Berendina (Berendina) Brus:
8-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen d.d. 8-1-1845 No
4. / Heden den achtsten 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 Bernadus Sweers, van beroep
Boerenwerk doende, oud een en veertig jaren, en Hendrik Jan Hofs,
van beroep daglooner oud drie en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag
den Zevenden der maand January achttien honderd vijf en veertig,
des avonds ten elf uren, in het huis No. 396 in Bredenbroek, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van acht en zestig jaren is overleden Hermanus Verholt, daglooner, geboren in de Gemeente Aalten,
en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van
Theodora Buitink, en zoon van wylen de ehelieden Jan Verholt, en
Berendina Brus. / 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 1983~1999 tB]

– Berendina (Berendina) Brus:
8-9-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-9-1898 No.
165. / Heden den achtsten September achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Wessel
Westerveld oud zesenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende
in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Berendina
Brus, zonder beroep op den zevenden September dezes jaars, des
avonds ten tien ure, ten huize van hem aangever te Groot Bredenbroek wijk C no. honderdzestig binnen deze Gemeente, is bevallen
van een kind van het mannelyk geslacht, welk kind zal genaamd
worden Hermanus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernard Willem te Boekhorst, oud tweeenzeventig jaren, van beroep arbeider en Hendrik Willem Nusselder oud
negenenveertig jaren, van beroep grofsmid beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de
getuigen. // [cc 1983~1999 tB]

– Berendina (Berendina) Brus:
4-10-1863: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1863. / October 4. /
Hermanus te Kamp en Berendina Brus~. // [cc 1983~1999 tB]
– Berendina (Berendina) Brus:
2-3-1864: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1864. /
Maart 2. / Berendina Brus. / [van:] Dinxperló. // [cc 1983~1999 tB]

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

– Berendina Huberta (Berdina Huberta) Brus:
30-10-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 867): [sub «1823 baptizati sunt»] 30
Octob: / Berdina Huberta / F:l: Caroli Brus et Willeminae Leyen
Par: / Christiaan Roes et Getruda Brus Susc: // [cc 31-10-2007/25-12008 tB]
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– Bernardus (Bernardus) Brusse:
20-2-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 /
20 Febr. / Baptizatus est Bernardus / parentes gerardus Brusse et
Berntie hunting / patrini hermanus hunting et geske Knippenborg //
[cc 1983~1999 tB]

– Bernardus (Berend) Brussen:
28-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 28-6-1817 No 41
/ Heden den Achtentwintigsten der maand Junij eenduizend achthonderd en zeventien, des Voordemiddags om tien uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland,
verschenen / Berend Brussen, Landbouwer oud twee en Zestig jaren,
uit de Buurschap het Broek / en Harmanus Nyman, Kledermaker oud
negenendertig jaren uit de Buurschap het Broek / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zevenentwintigsten der maand Juny des jaars 1817, des Namiddags
ten een uren, in het huis No. 79 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en zeventig jaren is overleden [^Johan] Carel Merkel,
Gepensioneerd Soldaat / 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 / Berent Brusse / Harmanus Nyman /
Egb. Garretsen // [cc 1983~1999 tB]

– Bernardus (Berent) Brussen:
18-4-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / dito. [=
den 18. April.] / Berent Brussen, zoon van Harmen Brussen uijt Zilwolde / en Elske Ooijman, Dogter van Jan Ooijman uijt het Rigterampt Dotichem. / met Attest versonden na Zilwolde. // [cc
1983~1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Brussen:
4-11-1759: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1759. / den 4.
Nov: [<Oct:] / Bernadus Brussen, zoon van wijlen Gerrit Brussen
uijt Ulft onder Gendringen. / en Gerritje Reinholt, weduwe van
wijlen Evert Beijer uijt Ulft. / dese zijn den 25 Nov: hier gecopuleert.
// [cc 1983~1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Brus:
9-12-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / Dec. 9. / Bernardus Brus. wedwenr van wijl: Gerritjen Kranen / en Johanna Te
Niete. d.v. Jan Te Niete van onder Silvold. nu wonend [#onder] beide
te Ulft onder Gendringen. / getrouwt. 23 Dec: // [cc 1983~1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Brus:
12-4-1793: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1793 / Den
12 April is Bernadus brus overleeden // [cc 1983~1999 tB]
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– Bernardus (Berend) Brussen:
22-12-1818: Overlijdensregister schoutambt Hummelo en Keppel,
22-12-1818 No 48 / Heden den Twee en twintigsten der maand
December een duizend acht honderd en achttien, des Nademiddags
om twee uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo
en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Harmen Smeenk Dagloner oud negen en Vyftig jaren, en Jan Besselink Landbouwer oud
twee en veertig jaren, beide in de Buurschap Hummelo onder dit
Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eenentwintigsten der maand December 1818 des Morgens ten Vyf uren, in
het huis No. 79 binnen dit Ambt, in den ouderdom van drie en Zestig
jaren is overleden Berend Brussen Landbouwer, Eheman van Elsken
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Remmelink, nalatende twee Kinderen / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na voorlezing door ons met de eerste getuige is onderteekend verklarende de laatste getuige niet te Kunnen Schryven. / H
Smeenk / Egb: Garretsen // [cc 14-1-2003/27-8-2003 tB]

– Bernardus (B:) Brussen:
6-12-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1660):
– Kind: Hendrik Brussen
– Geboren: 6-12-1854 te Hummelo
– Gedoopt: 7-1-1855
– Vader: B: Brussen
– Moeder: A:G:W: Abbink
[cc 20-2-2009/8-12-2009 tB]

– Bernardus (Berend) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 3288), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 511:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 383
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 4)
– Naam: Berend [Brus]
– Geboortedatum: den 4 Octob 1822
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Hendrika Bosboom / 8) & Gerrit Jan
Wildenbeest Mei 1827. vertrokken
[cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Bernardus (Berend) Brussen:
3-4-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1549):
– Kind: Jan Hendrik Brussen
– Geboren: 3-4-1853 (geboren in de gemeente Keppel)
– Gedoopt: 8-5-1853
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willmina (!) Abbink
[cc 6-2-2009/8-12-2009 tB]
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– Bernardus (2x) (Berend/Bernard) Brussen:
21-9-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1779):
– Kind: Bernard Brussen
– Geboren: 21-9-1856 “burgerl: Keppel”
– Gedoopt: 26-10-1856
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 27-2-2009/8-12-2009 tB]
– Bernardus (Berend) Brussen:
19-1-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1977):
– Kind: Hendrika Grada Brussen
– Geboren: 19-1-1859 in de gemeente Hummelo
– Gedoopt: 27-2-1859
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 4-3-2009/8-12-2009 tB]
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– Bernardus (Berend) Brussen:
22-10-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2134):
– Kind: Hendrika Grada Brussen
– Geboren: 22-10-1860 / “Dit kind is geb in de gemeente Hummelo”
– Gedoopt: 30-12-1860
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 13-3-2009/8-12-2009 tB]

– Bernardus (Berend) Brussen:
5-1-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3041):
– Kind: Willem Brussen
– Geboren: 5-1-1870
– Gedoopt: [27>] 6-2-1870
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 22-5-2009/25-9-2009 tB]

– Bernardus (Berend) Brussen:
6-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2352):
– Kind: Evert Jan Brussen
– Geboren: 6-6-1863
– Gedoopt: 28-6-1863
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]

– Bernardus Hubertus (Bernardus Hubertus) Brus:
4-2-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-2-1874 No. 12
/ Heden den Vierden 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, Johannes Engelbertus
Wellink van beroep Landbouwer oud Vyf en Veertig jaren, en Hermanus Belterman van beroep Akkerbouwer oud Zeven en twintig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den derden der maand February achttien
honderd vier en zeventig, des avonds ten Zes uren, in het huis Wijk C
No. 43 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes Jaren en eene maand Bernardus Hubertus Brus,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
Zoon van Willem Brus en Elisabeth Hebinck, Landbouwers, echtelieden, wonende in deze gemeente. / 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 1983~1999 tB]

– Bernardus (Berend) Brussen:
10-4-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2748):
– Kind: Gerhard Brussen
– Geboren: 10-4-1867 / «Dit kind [in>] is geb in de Gemeente
Hummelo»
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]
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– Carolus (Carolus) Brus:
5-4-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder
het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 757): [1822.] / 5 April: / Bp~ti Gemini Wilhelmus Hubertus / F: l: Caroli Brus et Wilhelminae Leijen Par: /
Henricus Brus et Gerritje Overkamp Susc: / [et] Theodorus Hubertus:
Par: ut Supra. // Evert Roes, et Theodora Brus Susc: // [cc 25-102007/21-2-2008 tB]

– Conradus (Coendert) Brussen:
?-6-1756: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno
1756. / Op s~ Jan. / Coendert Brussen / met Attest uijt ter Borg. //
[cc 1983~1999 tB]

– Carolus (Carolus) Brus:
30-10-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 867): [sub «1823 baptizati sunt»] 30
Octob: / Berdina Huberta / F:l: Caroli Brus et Willeminae Leyen
Par: / Christiaan Roes et Getruda Brus Susc: // [cc 31-10-2007/25-12008 tB]
– Carolus (Carolus) Brus:
18-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 963): [sub «1825 baptizati sunt»] 18
Mart: / Gerardus / F:l: Caroli Brus et Wilhelminae Leyen Par: / Bernardus Leyen et Aleidae Brus Susc[:] // [cc 31-10-2007/2-1-2008 tB]
– Conradus (Coendert) Brussen:
?-4-1744: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1744.
/ Op Paaschen. / Coendert Brussen. / den 23. Sep: 1754. met Attest
versonden na ter Borg // [cc 1983~1999 tB]
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– Conradus (Coenraat) Brussen:
15-10-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 15.
Oct: / Coenraat Brussen, zoon van wijlen Jan Brussen uijt Mechelen. / en Lisbet Bolwerck, weduwe van wijlen Jan Jonckhans uijt wijken onder Gendringen. / dese zijn den 5. Nov: hier gecopuleert. // [cc
1983~1999 tB]
– Conradus (Coenraet) Brus:
25-3-1772: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Maert 25 /
[ged.:] April 3 / 1772 / ijan / onegte z.v. hendrienyetta ijonkhans
[#Coenraet Brus getüijgen] [getuigen] Coenraet Brüs. // [cc 1983~
1999 tB]
– Conradus (Koendert) Brus:
22-1-1774: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1774 / den
22 yanuwij is koendert brus overleden // [cc 1983~1999 tB]
– Derk: zie sub Theodorus [Brus]
– Dirkje, Dorothea: zie sub Theodora [Brus]
– Elisabeth (Elisabeth) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 17-1-1755 geboren (AHA-volgnr.
2753), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 397:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 311
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– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 9)
– Naam: Elisabeth Brus
– Geboortedatum: den 17 January 1755
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 5-8-2004/3-1-2005 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Brus:
19-4-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-4-1845 No
49 / Heden den negentienden der maand April 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 Theodorus
Brus, van beroep Landbouwer, oud vyf en veertig jaren, en Theodorus Rademaker, van beroep daglooner oud acht en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op Vrydag den achttienden der maand April achttien honderd vijf
en veertig, des morgens ten tien uren, in het huis No. 311 in Voorst,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en tachentig
jaren is overleden Elisabeth Brus, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Evert Venderbos, en
dochter van wylen de ehelieden Theodorus Brus en Christina
Mutters; Zynde de overledene geweest tante van den eerstgenoemden
Comparant. / 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 1983~1999 tB]
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– Elisabeth (Elisabeth) Brus:
28-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-2-1878 No
34. / Heden den Acht en twintigsten der maand February achttien
honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernadus
Stapelbroek van beroep Molenaar oud negen en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Elisabeth Brus,
Zijne huisvrouw Zonder beroep op dingsdag den Zes en twintigsten
der maand February achttien honderd acht en zeventig, des middags
ten half Zes uren, ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C No.
31 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het
Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van Aleida
Wilhelmina. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Joannes Henricus Roes van beroep
Landbouwer oud twee en Vyftig jaren, en Gerrit Jan Scholten van beroep Klompenmaker oud Zeven 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. / B Stapelbroek / J H Roes / G J
Scholten / VDLaar. // [cc 1983~1999 tB]
– Everhardus Johannes (Evert Jan) Brussen:
6-6-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2352):
– Kind: Evert Jan Brussen
– Geboren: 6-6-1863
– Gedoopt: 28-6-1863
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]
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– Fredericus (Frerik) Brusse:
9-3-1761: Frerik Brusse, boerderij, geb. 9-3-1761 (woonplaats:
Megchelen); zie bron 8110906a nr. 515 // [cc 1983~1999 tB]

zestien, des Nademiddags om vier uren, is voor ons C: Kroes, ViceBurgr als hier toe by besluit van de Burgemeester Speciaal gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, verschenen, Gerrit Willem Renting Landb: oud
twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een dochter welke
zijne huisvrouw Geertruida Kolenbrander oud agt en dertig jaren, op
maandag den vierde der maand Maart, des morgens ten vier uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Alyda / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt,
in tegenwoordigheid van F[r]edrik Brus, Landbouwer oud Zeven en
vijftig jaren, en van Jan Wilting, veldwagter oud agt 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. // [cc 1983~1999 tB]

– Fredericus (Frerik) Brus:
22-4-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: April] 22 /
Frerik Brus. Z.v. Gerrit Brus. / en Elsken Ter Horst d.v. Jan ter
Horst. / beide onder Gendringen / getrouwt Maij 20. // [cc 1983~1999
tB]
– Fredericus (Frederik) Brus:
14-7-1813: Frederik Brus, laboureur (gem. Netterden); genoemd in
AHA-bron 8130714a // [cc 1983~1999 tB]
– Fredericus (Frerik) Brus:
10-4-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 10-4-1815 No 25 /
In het jaar achtien honderd vijftien den tiende April des Nademiddags
vier ure is voor ons vice Burgermeester in Afweezentheid van den
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente
Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Hendrik Bekker dagloonder oud Zeven en dertig jaren, ons
verklarende, dat zijne huisvrouw Aleida te Laak oud Een en dertig
Jaaren op den tiende April des smorgens om Een uren is verlost van
een Dochter welke de voornaam van Hendrina heeft ontvangen;
waarvan wij in bijzijn van Frerik Brus Landbouwer oud vijf en vijftig Jaren en Jan Evers dagloonder oud drie en veertig Jaren bij de
alhier woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1983~1999 tB]
– Fredericus (Fredrik) Brus:
5-3-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 5-3-1816 No 4 /
Heden den vijfden der maand Maart een duizend achthonderd

– Fredericus (Frerik) Brus:
6-8-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 6-8-1816 No 14 /
Heden den Zesde der maand Augustus eenduizend achthonderd en
zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons C: Kroes vice
Burgemr als hier toe by besluit van den Hr Burgemeester Speciaal
Gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Frerik Brus Landbouwer oud Zeven en Vyftig jaren, en Gerrit Willem Renting Landbouwer, oud twee en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijfde der maand Augustus
des jaars 1816 des SNagts ten Elf uren, in het huis No. 214 te
Megchelen binnen deze Gemeente in den ouderdom van twintig jaren
is overleden Jan Roes, Boereknegt, Zoon van de alhier wonende
Daglonerse Harmina te Booij, en des Zelfs overledene Eheman
Hendrik Roes / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
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hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door ons is onderteekend. // [cc 1983~1999 tB]

derde der maand April, des voordemiddags ten tien 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 Jan Hendrik Heukshorst Landbouwer, oud
negen en vijftig jaren, en van Frerik Brus Landbouwer oud Zeven
en vyftig 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. / uitgenoomen de Vader, en de
eene Getuige J:H: Heukshorst verklaarde niet te Kunnen Schryven. //
[cc 1983~1999 tB]

– Fredericus (Fredrik) Brus:
8-9-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 8-9-1816 No 17 /
Heden den Achtsten der maand September eenduizend achthonderd
en zestien, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor ons Mr
Johan Theodor Van Coeverden Burgemeester En Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
verschenen Bernardus Döling Landbouwer oud drie en veertig jaren,
en Fredrik Brus Landbouwer oud Zeven en vijftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Zevenden der maand September des jaars 1816 des Avonds ten
tien uren, in het huis No. 212 binnen deze Gemeente in den ouderdom van twee en Zestig jaren is overleden Aleida Stevens weduwe
van wijlen Willem Jansen Dochter van wijlen Jan Stevens En Helena
Prins / 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 1983~1999 tB]
– Fredericus (Frerik) Brus:
4-4-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 4-4-1817 nr. 15 /
Heden den Vierden der maand April een duizend acht honderd
zeventien, des nademiddags om drie uren, is door ons vice Burgemr
als hier toe door den Heer Burgemeester gedelegueert Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Huntink Daglooner oud een en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw
Wilhelmina te Laak oud Negen en twintig jaren, op donderdag den
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Fredericus (Frederik) Brus:
23-1-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 23-1-1818 No 4 /
Heden den drie & twintigste der maand Januari eenduizend
achthonderd achttien, des voormiddags 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 Jan Evers, Landbouwer oud vyf en veertig jaren, woonachtig
te megchelen in dit schoutambt dewelke ons verklaarde, dat
Catharina Regelman oud drie & veertig jaren, zyne huisvrouw op
Dingsdag den twintigste der maand Januari, des namiddags ten drie
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 Johanna. / waarvan deze acte is opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Gerret Helmink Landbouwer, oud negen en veertig jaren
en van Frederik Brus, ook Landbouwer oud vyftig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant en de getuigen. // [cc 1983~1999 tB]
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– Fredericus (Frederik) Brus:
23-1-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 23-1-1818 No 3 /
Heden den drie en twintigste der maand Januari eenduizend
achthonderd achttien, des voormiddags 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 Gerret Helmink landbouwer oud negen en veertig jaren en
Frederik Brus, ook landbouwer, oud vijftig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Woensdag
den een en twintigsten dezes des namiddags ten vier uren in het huis
No. 223. onder dit Schoutambt, [#in den ouderdom van] is bevallen
van een [#jaren is overleden] kind van het mannelijk geslacht
Catharina Regelman, Oud drie en veertig jaren, huisvrouw van Jan
Evers, landbouwer, oud vyf en veertig jaren, in dit schoutambt woonachtig, hetwelk levenloos aan Ons Ambtenaar voornoemd is
vertoond. / 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. / met den comparant ter eene doorhaling van
vier woorden en drie woorden goedgekeurd. // [cc 1983~1999 tB]

jaren is overleden Anna Geertruid Wolberink huisvrouw van Hendrik
te Laak, Dagloner in dit schoutambt woonachtig, geboren bij Boekholt. / 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 met den eersten comparant nadat den laatsten daartoe
aangezocht verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc 1983~1999
tB]

– Fredericus (Frederik) Brus:
21-2-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 21-2-1818 No 6 /
Heden den Een & twintigsten der maand februari eenduizend
achthonderd achttien, des voor middags om negen uren, zijn voor ons
Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland,
verschenen Frederik Brus, Landbouwer, oud vyftig jaren en Jan
Hendrik Huekshorst, Landbouwer, oud Zestig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op heden
Zaturdag den eenentwintigsten dezer des morgens ten vyf uren in het
huis No. 209 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van zeventig
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Fredericus (Frederik) Brus:
14-3-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 14-3-1818 No 9 /
Heden den Veertienden der maand Maart eenduizend achthonderd
achttien, des voor middags om negen uren, zijn voor ons Mr frederik
Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen
Gerrit Helmink, Landbouwer oud negen & veertig jaren en Frederik
Brus ook Landbouwer oud acht en vyftig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag den
twaalfden dezer des morgens ten acht uren in het huis No. 223 onder
dit Schoutambt, in den ouderdom van Een [<vier?] en vyftig dagen
[#jaren] is overleden Johanna Evers, dochter van Jan Evers Landbouwer en Catharina Regelman wonende te megchelen in dit Schoutambt
/ 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, met de comparanten, de surcharge van [het volgende
woord is onderstreept:] een en doorhaling van een woord goedgekeurd. // [cc 1983~1999 tB]
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– Fredericus (Frerik) Brus:
13-2-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 13-2-1819 No. 9 /
In het jaar een duizend acht honderd en negentien, den Dertienden
der maand Februarij, des voormiddags ten tien 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 Hunting daghuurder oud
vier en twintig jaren, woonachtig in dit Ambt dewelke ons verklaarde, dat Willemina Te Laak oud twee en dertig jaren, Zijne huisvrouw op Donderdag den Elfden dezer maand Februarij, 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 Gradus is gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in
beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Huekshorst Landbouwer oud Zestig jaren, en
van Frerik Brus Landbouwer oud Acht en vijftig jaren, woonachtig
in dit Ambt / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Laatsten Getuigen na dat den Comparant en eerste
Getuigen verklaard hadden niet te kunnen schrijven. // [cc 1983~1999
tB]

Megchelen in dit ambt is bevallen van een kind van het vrouwelijk
geslacht, waaraan de voornaamen van Gesiena Hendrica Zijn
gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Frerik Brus
Landbouwer oud acht en vijftig jaren, en van Jan Wiltink dagloner
oud vijf en dertig jaren, woonachtig in dit ambt / En, na duidelijke
voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en
eerste Getuige, hebbende den tweeden gedeclareerd, niet te kunnen
schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Fredericus (Frerik) Brus:
26-2-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 26-2-1819 No. 10
/ In het jaar een duizend acht honderd en negentien, den Zes en twintigsten der maand Februarij, des namiddags ten vier 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 Gart Willem Rentink
Landbouwer oud vijf en veertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Geertruid Kolenbrander oud vijf en dertig jaren, Zijne huisvrouw, op Woensdag den vierentwintigsten der maand
februarij, des avonds ten tien uren, ten huize van hem Comparant te
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Fredericus (Frederik) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1756), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 278:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 211
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 1)
– Naam: Frederik Brus
– Geboortedatum: den 14 April 1764
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Theodorus Meurs Zie Sub No 325. /
Willemina & Gerritjen vert 1827. / 7 & 8 vert mei 1828
[cc 17-6-2004/12-9-2004 tB]
– Fredericus (Frederik) Brus:
5-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-1-1831 No 4. /
Heden den Vyfden der maand Januarij 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 / Frederik Brus Landbouwer oud Vier en zestig jaren, en
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Arnoldus Huekshorst Landbouwer oud Negenentwintig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Woensdag den Vyfden der maand January een duizend acht honderd
een en dertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 210 in
Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en
Tachtig Jaren [^Zonder beroep] is overleden Hendrik te Laak weduwenaar van wylen Johanna Wolbrink geboren en gewoond hebbende
in deze Gemeente Zoon van wylen de Ehelieden Johannis ter Laak en
Helena Schouwburg, Landbouwers 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 den Eersten Comparant,
daar den tweeden Comparant door ons aangezocht Zynde om te
tekenen, Verklaarden niet te Kunnen Schryven. // [cc 1983~1999 tB]

en dochter van wylen de ehelieden Jacobus [#Mullemans,] [√Mulderman. / renvooi en doorhaling van den naam Mullemans goedgekeurd.] en Alyda Kaal. / 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 1983~1999 tB]

– Fredericus (Frederik) Brus:
3-4-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-4-1835 No 24
/ Heden den derden der maand April een duizend acht honderd vijf en
dertig des voormiddags om negen uren zijn voor ons Daniël
Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Gerrit Willem Rentink, Landbouwer oud een en Zestig
jaren, en Frederik Brus, Landbouwer oud vyf en Zestig jaren, beide
in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Donderdag den tweeden der maand April een duizend acht honderd
vijf en dertig des morgens ten negen uren, in het huis No. 121b in
Megchelen binnen deze gemeente, in den ouderdom van vyf en dertig
jaren is overleden Wesselina [#Mullemans,] [√Mulderman. / renvooi
en doorhaling van den naam Mullemans goedgekeurd.] zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw
van Hendricus Philipsen, timmerman in deze Gemeente woonachtig,
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Geertruida (Geertruyd) Brusse:
1721: Bron: Kerkboek Terborg (1716-1772): 1721 gehuwd: Mgr.
Adriaan Wilhelm te Boeckhorst, soon van Mgr. Wander te Boeckhorst, / met Geertruyd Brusse, jongedochter van Wisch, dochter van
de Ontvanger Hendrick Brusse van Varsseveldt / [datum onder 1721
niet te lezen, maar na juni en voor september] / Er zijn acht kinderen
gedoopt uit dit huwelijk, waaronder Hendrick te Boeckhorst op 10
juli 1734 // [cc 1983~1999 tB]
– Geertruida (Getrudis) Brusse:
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
1983~1999 tB]
– Geertruida (Geertruid) Brusse:
5-5-1747: Bron: Kerkboek Terborg (1716-1772): 5 mei 1747
gehuwd: Lambertus Veddering, weduwnaar van Aleyda Honhof, /
met Geertruid Brusse, weduwe van Mgr. Adriaan Wilhelm te
Boeckhorst // [cc 1983~1999 tB]
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– Geertruida (Getruda) Brus:
30-10-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 867): [sub «1823 baptizati sunt»] 30
Octob: / Berdina Huberta / F:l: Caroli Brus et Willeminae Leyen Par:
/ Christiaan Roes et Getruda Brus Susc: // [cc 31-10-2007/25-12008 tB]

– Geertruida (Geertruid) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3243), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 506:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 378
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 3)
– Naam: Geertruid [Brus]
– Geboortedatum: den –
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: A: Koskamp & H: te Grotenhuis Mei
1827 vertrokken / 10) vertrokken mei 1827 naar Aalten.
[cc 19-8-2004/3-3-2005 tB]

– Geertruida (Gertruid) Brus:
4-11-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 869): [sub «1823 baptizati sunt»] 4
[Octob:>] Nov: / Joannes Gerardus / F:l: Theodori Krieger et Berdinae Beuning P: / Jan Willem Krieger et Gertruid Brus Susc: // [cc
31-10-2007/24-1-2008 tB]
– Geertruida (Geertruida) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-10-1793 geboren (AHA-volgnr.
2644), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 384:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 298
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 4)
– Naam: Geertruida Brus
– Geboortedatum: den 6 Octob 1793
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
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– Geertruida (Geertruid) Brussen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 3290), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 511:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 383
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 6)
– Naam: Geertruid Brussen
– Geboortedatum: den 10 maart 1762
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Hendrika Bosboom / 8) & Gerrit Jan
Wildenbeest Mei 1827. vertrokken
[cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
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– Geertruida (Geertruida) Brus:
16-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1854 No
23. / 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 / Johannes Hendricus
Lubbers, van beroep Landbouwer, oud vyf en veertig jaren, / en Bernadus Henricus Geuring, van beroep Landbouwer, oud vier en veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den vijftienden der maand Maart achttien
honderd vier en vijftig, des nachts ten half twaalf uren, in het huis No.
392 in Bredenbroek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
acht en Zestig jaren is overleden Berendina Johanna Heesen, zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw
van Hendrik Willem Westerveld, Boerenwerk doende, in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Gerrit Heesen, en Geertruida Brus. / 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 1983~1999 tB]

Wieken binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van
Vyf en Zeventig Jaren en Zes maanden Frederikus Johannes Heezen,
Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Harmina Brusse, Zoon van wylen de echtelieden Gerrit
Heezen en Geertruid Brussen. / 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 1983~1999 tB]

– Geertruida (Geertruid) Brussen:
1-3-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-3-1875 No.
32. / Heden den Eersten der maand Maart achttien honderd vijf en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Bruens van beroep Stroodekker oud twee en vijftig jaren, en Jan Hendrik Luimes
van beroep Boeren Knecht oud drie en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Maandag den Eersten der maand Maart achttien honderd vijf en
zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk A No. 208 in
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerharda (Gerarda) Brusse:
2-8-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 2
augusti. / Baptizata’ sunt Joanna et gerarda aerntzen / gemini /
parentes fredericus aerntzen et aleijda brusse / patrini 1ma’
ferdinandus duffels et aleijda kemmincks / patrini 2da’ henricus brusse et bernarda brusse. et gerarda brusse assistens. // [cc 1983~1999
tB]
– Gerharda (Gerarda) Brusse:
10-2-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 /
10 februarii / Baptizata est gerarda / Parentes henricus brusse et wilhelmina Janssen / Patrini henricus Janssen et bernardina brusse /
geske Janssen // [cc 1983~1999 tB]
– Gerharda (Grietjen) Brussen:
17-5-1777: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 29: 1777. / Den 17 Mey
hier aangenomen / Aaltjen Hommelink / Grietjen Brussen /
Jenneken Vonderhorst / Jenneken Koenders / Gerritjen Vonderhorst
// [cc 1983~1999 tB]
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– Gerharda (Grietje) Brussen:
16-12-1784: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 71: [sub “ingekomen en
vertrokken”:] / den 16 Dec. [1784] / Grietje Brussen met Attest naar
Deutichem // [cc 1983~1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1760), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 278:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 211
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 5)
– Naam: Gerritjen [Brus]
– Geboortedatum: den 5 Novemb 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Theodorus Meurs Zie Sub No 325. /
Willemina & Gerritjen vert 1827. / 7 & 8 vert mei 1828
[cc 17-6-2004/12-9-2004 tB]
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 29-7-2004/3-10-2004 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 4768), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 796:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 575
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 4)
– Naam: Gerritjen [Brus]
– Geboortedatum: den 11 Novemb 1813
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Willem Mei 1827 vertrokken naar Sub
No 837
[cc 18-11-2004/9-6-2005 tB]

– Gerharda (Gerharda) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2366), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 343:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 231 A
– Aantal bewoners: 5 [of 6? (nr. 3 is niet ingeschreven, maar dit
nummer wordt wel vermeld in de datumkolom)] (dit is nr. 2)
– Naam: Gerharda Brus
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: –
– Beroep: –

– Gerharda (Grada) Brus:
19-2-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-2-1838 No.
25. / Heden den negentienden der maand February 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 Gerrit Jan Vriesen, landbouwer oud acht en Veertig
jaren, en Gerrit Jan Tangelder, dagloner oud Zeven en Veertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op heden maandag den negentienden der maand February een
duizend acht honderd acht en dertig des nachts ten twee uren, in het
huis No. 231a in Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van acht Jaren is overleden Johanna Aleida Teunissen, Zonder be-
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roep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van
wylen Derk Teunissen en van diens nagelatene weduwe Grada Brus,
dagloonster 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 de
Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]

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 Bernadus Cornelissen en Johanna Peters door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid
der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Willem
Bouwman, Kleermaker, oud Zes en Zestig Jaren, Theodorus Eppink,
Kuiper, oud negen en twintig Jaren, Hendrikus Beyer, Koster, oud
Zeven en twintig Jaren en Hendrikus Fredrikus Bertels, Gemeentebode, oud Zes en veertig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / 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, haren
Vader en de getuigen. // [cc 1983~1999 tB]

– Gerharda (Gerritjen) Brus:
5-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 5-5-1876 No. 3. /
Heden den Vyfden der maand Mei achttien honderd zes en zeventig,
zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten
einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier
zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den drie en twintigsten en op zondag den dertigsten April achttien honderd zes en
zeventig, / Bernadus Cornelissen oud dertig Jaren, Arbeider, geboren
en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Gerardus
Cornelissen, Arbeider, mede in deze gemeente woonende, en van
Gerritjen Brus, overleden, ter eenre, / en Johanna Peters, oud Vier
en twintig Jaren, Zonder beroep [√“geboren en” / renvooi goedgekeurd] wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Jan
Peters, Arbeider mede in deze gemeente wonende, en van Maria
Bokken, overleden, ter andere zijde. / En hebben tot dat einde aan ons
overgelegd: / 1o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale
Militie. / 2o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 3o Het geboorte
attest der Bruid. / 4o Het overlydens attest van hare Moeder. / De
Vader der Bruid, alhier tegenwoordig, heeft ons verklaard, zyne toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens door Bruidegom en
Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring
afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerharda (Grada) Brus:
1-7-1912: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-7-1912 No. 152
/ Heden den eersten Juli negentien honderd-twaalf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: / Gerrit Brus oud veertig jaren, van beroep landbouwer
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote
Grada Vink, zonder beroep op den negen en twintigsten Juni dezes
jaars, des avonds ten half negen ure, ten huize van hem aangever te
Groot Bredenbroek nummer achttien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal
genaamd worden Grada / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud drie en zeventig
jaren, van beroep gemeentebode en Hendrikus Lambertus Klompenhouwer oud acht en veertig jaren, van beroep landbouwer beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 45

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 46

aangever en de getuigen. / G Brus / W Jonkhans / H.L. Klompenhouwer / W.S.Tervoert // [cc 1983~1999 tB]

– Gerharda Margaretha (Gerharda Margarita) Bros:
16-12-1772: RBS 48.3 (Lidmatenboek N.H. kerk Apeldoorn, AHAvolgnr. 14): 1772. / Den 16 December / op belijdenis aangenomen /
Maria Wigmonda van Lil / Rebekka Berendina Reeneman / Annetje
Peters / Jannetje Dirks / Wilhelmina Janssen van Olst / Gerharda
Margarita Bros huijsvrouw van Anthonij de Bruijn / Elsje Abrahams / Hendrina Everts // [cc 19-1-2002/29-12-2007 tB]

– Gerharda Elisabeth (Grada Elisabeth) Brus:
1-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-3-1878 No 35. /
Heden den Eersten der maand Maart achttien honderd acht en
zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Anna Maria Wemmers van
beroep Geadmitteerd Vroedvrouw oud acht en Vyftig jaren, woonachtig [#in deze Gemeente] [√te Anholt / renvooi en doorhaling van
drie woorden goedgekeurd], dewelke verklaarde, dat Alijda Belterman Weduwe van Gerhardus Brus, Zonder beroep op Woensdag den
Zeven en twintigsten der maand February achttien honderd acht en
zeventig, des avonds ten negen uren, ten huize van haar Zelve in
Voorst Wijk C No. 59 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Grada Elisabeth, en Zulks op verzoek der genoemde moeder, geschiedende deze [√aangifte door haar Comparante als Zynde
by de bevalling tegenwoordig geweest / renvooi goedgekeurd] /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de Getuigen Johannes Theodorus Belterman van beroep Klompenmaker oud dertig jaren, en Gerhardus Cornelis Vriesen van beroep Gemeente Veldwachter oud negen 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 een Duits handschrift:] A M
Wemmers / J.T. Belterman / G C Vriesen / VDLaar. // [cc 1983~1999
tB]
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– Gerhardus (Gerret) Brus:
5-9-1671: Classicaal Archief Zutphen, inv. 104c. Verzoek d.d. 5-91671 van de Megchelse gereformeerden om een eigen predikant, met
een lijst van de personen die de petitie ondersteunen alsmede een
opgave van het aantal gezinsleden: / Gerret slaties 6 / Tönnus Kupper
2 / Derck T Reharst 6 / Gerret vandelo 6 / Altyen Eeggink 7 / Wolter
Harmsen 3 / Gerret Homan 3 / Eeua Otten 3 / Hendrick Hoeuels 7 /
Wessel Cupper 6 / Jan Clos 3 / Berndt Mulder 10 / wedewe Boumans
4 / Hendrick Clos 7 / Hendrick Reinders 2 / weduwe van Hengel 8 /
Cornelis Ratelbant 6 / gerret brus 5 / hendrick gaties 2 / [plus acht
huishoudingen in Anholt en zes uit het Land van Cleef; onder de
handtekeningen komen ook nog andere namen voor; cc 23-7-1997
tB]
– Gerhardus (Geerdt) Brussen:
24-4-1706 (enz.) / Rechterlijk Archief Gendringen en Etten, inv.nr.
45: / Interrogatoria Gendringen zaterdag 24 april 1706: Jan Roussen,
omtrent 80 jaar; de landmeter Muller / 1-2-1707: Gerrit Borckes (in
de 40 jaar); Berent Luijmans (in de 80 jaar); Lucas Ruijssen (in de 50
jaar); Henr~: ten Holler (omtrent 70 jaar); Warner Kramp (43 jaar);
Herman Koppendraijer (omtrent 70 jaar); Geerdt Brussen (om 40
jaar); Wessel Keuper (tussen 64 en 65 jaar) / 8-3-1707: Berent
Wissinck (omtrent 70 jaar) / 12-3-1707: Jan ter Haer (omtrent 57
jaar). / 19-9-1707: Henrick ten Holler (in de 70 jaar); Lucas Roussen
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(omtrent de 60 jaar); Gerrit Borckus (in de 40 jaar). // [cc 1983~1999
tB]

– Gerhardus (Garrit) Brus:
5-6-1736: Garrit Brus, boerderij, geb. 5-6-1736 (woonplaats: Bredenbroek); zie bron 8110906a nr. 847 // [cc 1983~1999 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Brussen:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321,
Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHA-volgnr.
186:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] – [en] 1 / Gerrit
Brüssen / Een Tweejaerige / getuijge Jan van Latom en D: T.
Veldthorst / [summa:] :-12-: // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Geert) Bruss:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321,
Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Meghelen”, AHA-volgnr.
193:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] – [en] 1 / Derck
veldt Horst / Een Viers op het darde jaer / getuijge Geert Bruss eñ
Hend: Splinter / [summa:] 1-4-: // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Brusse:
11-2-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 /
11 Feb. / Baptizatus est gerardus / parentes Henricus Brusse et wilhelmina Janssen / patrini Joês hubers et Joâ Janssen // [cc 1983~1999
tB]
– Gerhardus (Gerardus) Brusse:
20-2-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 /
20 Febr. / Baptizatus est Bernardus / parentes gerardus Brusse et
Berntie hunting / patrini hermanus hunting et geske Knippenborg //
[cc 1983~1999 tB]
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– Gerhardus (Gerardus) Brussen:
26-4-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 /
26 april. / Baptizatus est henricus / Parentes fredericus aerntzen et
aleijda brussen / Patrini gerardus brussen et Everdina van lochum //
[cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brussen:
9-3-1742: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1742. /
den 9 Mart / Lisebet. / De Vader Jan van Latum / De Moeder
Gertruijd Kroesen, / De getuijgen Hendrick Welsing en Gerrit Brussen. // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brussen:
4-11-1759: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1759. / den 4.
Nov: [<Oct:] / Bernadus Brussen, zoon van wijlen Gerrit Brussen
uijt Ulft onder Gendringen. / en Gerritje Reinholt, weduwe van
wijlen Evert Beijer uijt Ulft. / dese zijn den 25 Nov: hier gecopuleert.
// [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brus:
27-1-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / den 27
Jan: / Gerrit Brus Zoon van Hendrick Brus uijt Mechelen / en
Enneken Arentzen, Dogter van Fredrick Arentzen van de Mildt onder
Gendringen. / den 17. Febr: hier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Brus:
7-5-1775: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1775 / Den
7 mayüs / Een Soon van. Gart brus overle[den] // [cc 1983~1999 tB]
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– Gerhardus (Gart) Brus:
13-4-1782: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1782 / Den
13 April is ijan Schadel overleden / heft bij gart brus ijn kost gegan
// [cc 1983~1999 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Brus:
24-11-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Nov.]
24. / Gerhardus Brus. Z.v. Gerrit Brus uijt Mechelen. / en Margaretha Goosen. d.v. wijl: Hermen Goosen uijt Netterden / [getrouwd:]
15 Dec. // [cc 1983~1999 tB]

– Gerhardus (Gart) Brus:
21-2-1784: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1784 / Den
21 Febberwari is Katijen van Dil[len] Dillen over leden / heft bij gart
brus: in kost gewest // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Brusse:
12-4-1786: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 73: 1786 / Den 12 April
Aangenomen tot Litmaten / Harmen Schilderink / Evert Sesink /
Garrit Brusse / Aaltjen Noij / Johanna Rosier [toegevoegd: den 5
meij 1788 met att: vertrokken naar Varseveld] / Cristina Klomps /
Berrendina Noij [toegevoegd: den 12 august 1787 met att: naar
Zutphen] / Elsken Fonderhorst / Johanna Hengevelt // [cc 1983~1999
tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brus:
13-4-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 / [sc.: April 13.]
/ Arnoldus Hesseling wedwenr in Emmerik / en Reinira Brus d.v.
Gerrit Brus te Mechelen onder Gendringen / na Emmerik. // [cc
1983~1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brus:
22-4-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: April] 22 /
Frerik Brus. Z.v. Gerrit Brus. / en Elsken Ter Horst d.v. Jan ter
Horst. / beide onder Gendringen / getrouwt Maij 20. // [cc 1983~1999
tB]
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– Gerhardus (Gart) Brus:
14-12-1796: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1796 /
Den 14 Dezember is Gart Brus overleden // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Brus:
3-12-1812: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden):
Garrit Brus / Etten (3-12-1812) // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Brus:
18-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 963): [sub «1825 baptizati sunt»] 18
Mart: / Gerardus / F:l: Caroli Brus et Wilhelminae Leyen Par: / Bernardus Leyen et Aleidae Brus Susc[:] // [cc 31-10-2007/2-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 18-3-1825 geboren (AHA-volgnr.
2663), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 387:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 301
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 5)
– Naam: Gerrit [Brus]
– Geboortedatum: den 18 Maart 1825
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Arend Venneman vertrok naar Anholt. /
No 7 & 9 vertr mei 1829 naar Sub No 380.
[cc 29-7-2004/15-12-2004 tB]

van Zeven en Zestig Jaren is overleden Hendrik Brus deurwaarder
der directe Belastingen, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, eheman van Elisabeth Cornelissen, Zonder beroep in deze
Gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Gerardus Brus
en Anna Arentsen / 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
1983~1999 tB]

– Gerhardus (Gerrit) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3246), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 506:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 378
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 6)
– Naam: Gerrit [Brus]
– Geboortedatum: den –
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: A: Koskamp & H: te Grotenhuis Mei
1827 vertrokken / 10) vertrokken mei 1827 naar Aalten.
[cc 19-8-2004/3-3-2005 tB]

– Gerhardus (Gerhard) Brussen:
10-4-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2748):
– Kind: Gerhard Brussen
– Geboren: 10-4-1867 / «Dit kind [in>] is geb in de Gemeente
Hummelo»
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 27-4-2009/16-10-2009 tB]

– Gerhardus (Gerardus) Brus:
23-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-2-1837 No.
19 / Heden den drie en twintigsten der maand February een duizend
acht honderd zeven en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Willem Wantia, Zonder beroep oud Zeven en
Veertig jaren, en Hendrik Blumer, dagloner oud een en Vyftig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op heden donderdag den drie en twintigsten der maand february
een duizend acht honderd zeven en dertig des morgens ten Vier uren,
in het huis No. 575 in Etten binnen deze gemeente, in den ouderdom

– Gerhardus (Gerhardus) Brus:
7-1-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-1-1875 No. 1.
/ Heden den Zevenden der maand January achttien honderd vijf en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerhardus Brus van beroep Landbouwer oud vyf en dertig jaren, en Johannes Hendrikus
Snelting van beroep Landbouwer oud vijf en vijftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Donderdag den Zevenden der maand January achttien honderd vijf en
zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 62 in
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Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf
en Vyftig Jaren en acht maanden Johannes Krieger, Kleermaker, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wylen de
echtelieden Jan Theodorus Krieger, en Berendina Bennink / 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 1983~1999 tB]

Wemmers / J.T. Belterman / G C Vriesen / VDLaar. // [cc 1983~1999
tB]

– Gerhardus (Gerhardus) Brus:
1-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-3-1878 No 35. /
Heden den Eersten der maand Maart achttien honderd acht en
zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Anna Maria Wemmers van
beroep Geadmitteerd Vroedvrouw oud acht en Vyftig jaren, woonachtig [#in deze Gemeente] [√te Anholt / renvooi en doorhaling van
drie woorden goedgekeurd], dewelke verklaarde, dat Alijda Belterman Weduwe van Gerhardus Brus, Zonder beroep op Woensdag
den Zeven en twintigsten der maand February achttien honderd acht
en zeventig, des avonds ten negen uren, ten huize van haar Zelve in
Voorst Wijk C No. 59 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Grada Elisabeth, en Zulks op verzoek der genoemde moeder,
geschiedende deze [√aangifte door haar Comparante als Zynde by de
bevalling tegenwoordig geweest / renvooi goedgekeurd] / Waarvan
wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Theodorus Belterman van beroep Klompenmaker oud
dertig jaren, en Gerhardus Cornelis Vriesen van beroep Gemeente
Veldwachter oud negen 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 een Duits handschrift:] A M
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Gerhardus (Gerrit) Brus:
1-7-1912: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-7-1912 No. 152
/ Heden den eersten Juli negentien honderd-twaalf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: / Gerrit Brus oud veertig jaren, van beroep landbouwer
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote
Grada Vink, zonder beroep op den negen en twintigsten Juni dezes
jaars, des avonds ten half negen ure, ten huize van hem aangever te
Groot Bredenbroek nummer achttien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal
genaamd worden Grada / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud drie en zeventig
jaren, van beroep gemeentebode en Hendrikus Lambertus Klompenhouwer oud acht en veertig jaren, van beroep landbouwer beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den
aangever en de getuigen. / G Brus / W Jonkhans / H.L. Klompenhouwer / W.S.Tervoert // [cc 1983~1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brus:
20-4-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 20-4-1818
No. 53 / Op heden den Twintigsten April agttien honderd en Achttien
des voormiddags ten Negen uren, compareerde voor Ons Carel
Anthony Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan van Mossel oud zes
en zestig Jaren, Kommissaris der wagen Vheeren / en Louis Henry
Streng oud Acht en Veertig Jaren, bode van dit stads bestuur /
wonende beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Jan
Severyn Brus geboren te wageningen, zoon van Gerrit Jan Brus geDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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boren te Varseveld en Bartje Timmermans geboren te Hemmen beide
ten nagenoemden sterfhuize woonachtig op den negentienden April
dezes Jaars s’morgens om half zes Uren in den ouderdom van drie
jaren aan de Hoogstraat dezer stad L: A no 116 is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1983~1999 tB]

te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Johanna Maria
Beijers weduwe van Willem Kuilenburg geboren te Zolingen bij
Dusseldorp, dochter van Franciscus Beijers geboren in Saksen
Dresden, en Helena Rosevemer [:de v is onzeker (Rosekemer?)] geboren te Keulen en beide overleden te Zolingen voornoemd op den
Twee en twintigste Junij dezes Jaars s’morgens om acht uren in den
ouderdom van Twee en Zeventig Jaren, aan de Hoogstraat dezer Stad
La A No 113 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend /
M.A. van Ommeren / Jan Ferdinant / G.J. Brussen // [cc 4-2-2002/43-2002 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brussen:
14-5-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 14-5-1819
No. 31 / Op heden den Veertiende Meij des Jaars achttien honderd en
negentien, des voormiddags ten tien uren, compareerde voor Ons Mr
Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gerrit
Jan Brussen oud acht en Dertig Jaren, Timmerman / en Hendrik
Engelbart van Rennes oud vijf en Twintig Jaren, Bode van dit Stads
Bestuur / wonende beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Dirkje Brussen Geboren te Wageningen, dochter van
Gerrit Jan Brussen voornoemd en Aalbarta Timmerman, beide ten
nagemelde Huize woonachtig, op den Dertienden Meij dezes Jaars ’S
namiddags om Twee Uren in den ouderdom van zeven Weeken aan
de Hoogstraat dezer Stad La A. No 116 is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc 1983~1999 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brus:
3-9-1865: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1865. / September 3. /
Gerrit, Jan Brus en Dina Bosman. // [cc 1983~1999 tB]
– Gesina (Geeske) Brusse:
20-3-1763: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1763. / den 20.
Mert: / Osowald Jan Schouten, Soldaat in het Regiment van den Heer
Lt: Gen: Vellegas in Garnisoen te Nimmegen. / en Geeske Brusse
uijt Varsevelt. / den 10. April met Attest na Nim~egen. // [cc 1983~
1999 tB]

– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Brussen:
23-6-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 23-6-1821
No. 23 / Op heden den Drie en twintigste Junij des jaars agttien
honderd een en twintig, des namiddags ten Een uren, compareerde
voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van
Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Jan Ferdinant oud Vier en Vijftig Jaren, Aanspreker / en
Gerrit Jan Brussen oud Veertig Jaren, Timmerman beide wonende

– Gesina (Geesken) Brus:
2-8-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-8-1816 No 27
/ In het jaar eenduizend achthonderd en zestien, den tweeden der
maand Augustus, 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 / Jan van Elsen oud Negentig jaren, Zonder beroep – en
Antonij Zwarts oud twee en vyftig jaren Dagloner beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den
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eersten der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten elf uren, in
het huis No 76. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en
vyftig jaren is overleden Barth Scholten Tapper wonende alhier
Eheman van Hendrika Harbers, en Zoon van Osewold Jan Scholten,
en Geesken Brus. / 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. / J. v Elsen / Antoni Swarts / FWJ de Haes // [cc (Arnhem,
doos nr. 8935) 21-4- 2001/19-5-2007 tB]

– Hendrica (Henderske) Brusse:
8-3-1761: RBS 507 (Doetinchem): [1761] / Berent Wolterink Wedaar
van wijle Maria Huethorst onder Zelhem, / En Henderske Brusse jd.
van wijle Derk Brusse, wonende onder ons Richterampt, / Maart 815-22, Copl. 29 dito. // [cc 1983~1999 tB]

– Gesina Hendrica (Gesina Hendrika) Brusse:
6-2-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-2-1931 No 22. /
Heden zes Februari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor
mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Johannes Christiaan Teeuwsen, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag
vier Februari dezes jaars, des voormiddags te half twaalf uur, te
zijnen huize nummer twaalf te Voorst, is geboren een kind van het
mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Gesina Hendrika Brusse
zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden
gegeven de voornamen van: Johannes Hendrik / Gedaan in tegenwoordigheid van: Johannes Hendrik Teeuwsen, zonder beroep oud
negen en zestig jaren, wonende te Gendringen en Frans Hermanus
Teeuwsen, landbouwer, oud zestig jaren, wonende te Gendringen. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc
1983~1999 tB]

– Hendrica (Hendrina) Brussen:
16-7-1770: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad
106r, linkerkolom): / 1770 / [na: “tot Lidmt aangenomen 31 Meij”] /
van Isselburg 16 julij / Hendrina Brussen / attest naar Nymegen 30
oct: 1772. // [cc 1983~1999 tB]
– Hendrica (Henderika) Brussen:
18-4-1783: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 41: 1783 / Den 18 April
aangenomen als Litmaat / Steven Kolenbrander / Jan Luijmes / Derk
Sesink / Henderiena Fonderhorst / Henderika Brussen / Gerritjen
Kuppers // [cc 1983~1999 tB]
– Hendrica (Henderica) Brussen:
25-12-1786: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1786 /
Dec. 25. / Henderica Brussen / van Silvold. / na Hasselt 10 Nov
1788. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Hendrickske) Brussen:
?-6-1744: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1744.
/ Op Pincksteren. / Hendrickske Brussen. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Hendrica) Brus:
22-3-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 895): [sub «1824 baptizati sunt»] 22
Mart: / Elisabeth: / F:l: Alberti [Dierking>] Dirking et [Hendrinae>]
Hendricae Brus Par: / Jan Hendrik Dirking et Elske Terhorst. Susc:
// [cc 31-10-2007/18-1-2008 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1267), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 184:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 153
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 2)
– Naam: Hendrika Brus
– Geboortedatum: den 29 Maart 1800
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 27-5-2004/15-8-2004 tB]

– Hendrica (Henrica) Brus:
3-3-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-3-1831 No 22 /
Heden den Derden der maand Maart 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 Albert Dierking, Landbouwer oud Zes en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica Brus, Zijne
huisvrouw oud Dertig jaren, op Dingsdag den Eersten der maand
Maart een duizend acht honderd een en dertig, des namiddags ten
drie uren, ten huize van hem Comparant [in>] op de Mildt 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 Hendrik Span, dagloner oud Veertig jaren, en Jan Bouman, Smit oud Vijf en Zestig 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 laatstgenoemden
getuigen verklarende den eerstgenoemden getuigen daartoe door ons
aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica (Heintjen) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 4770), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 796:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 575
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 6)
– Naam: Heintjen [Brus]
– Geboortedatum: den 24 Decemb 1818
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Willem Mei 1827 vertrokken naar Sub
No 837
[cc 18-11-2004/9-6-2005 tB]
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– Hendrica (Henrica) Brus:
2-2-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-2-1835 No 6 /
Heden den tweeden der maand February een duizend acht honderd
vijf en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons Daniël
Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Aalbert Dierking, Landbouwer oud Veertig jaren, en
Theodorus Römer, dagloner oud twee en dertig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag
den eersten der maand Februarij een duizend acht honderd vijf en
dertig des avonds ten half elf uren, in het huis No. 153 [in>] op de
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Mildt binnen deze gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden]
is verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Henrica Brus,
oud vier 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 den eerstgenoemden Comparant hebbende de
laatstgenoemde daartoe aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen
Schryven, onder goedkeuring van Zes woorden druks in deze acte
doorgehaald. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendrica Gerharda (Hendrika Grada) Brussen:
19-1-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1977):
– Kind: Hendrika Grada Brussen
– Geboren: 19-1-1859 in de gemeente Hummelo
– Gedoopt: 27-2-1859
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 4-3-2009/8-12-2009 tB]

– Hendrica (Henrica) Brus:
10-4-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-4-1843 No
41. / Heden den tienden der maand April achttien honderd drie en
veertig is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Aalbert Dierking, van beroep
Landbouwer oud acht en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica Brus, Zyne huisvrouw op
Zaturdag den achtsten der maand April achttien honderd drie en veertig, des avonds ten acht uren, ten huize van hem Comparant in de
Milt No. 153, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van
het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendrikus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de getuigen Johannes Theodorus Josephus Maria Beekman van
beroep Landbouwer oud veertig jaren, en Jan Hendrik Bosman van
beroep dagloner oud een 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 1983~1999 tB]
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– Hendrica Gerharda (Hendrika Grada) Brussen:
22-10-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2134):
– Kind: Hendrika Grada Brussen
– Geboren: 22-10-1860 / “Dit kind is geb in de gemeente Hummelo”
– Gedoopt: 30-12-1860
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 13-3-2009/8-12-2009 tB]
– Hendricus (Hendrick) Brusse:
?-6-1721: Bron: Kerkboek Terborg (1716-1772): 1721 gehuwd: Mgr.
Adriaan Wilhelm te Boeckhorst, soon van Mgr. Wander te
Boeckhorst, / met Geertruyd Brusse, jongedochter van Wisch, dochter van de Ontvanger Hendrick Brusse van Varsseveldt / [datum
onder 1721 niet te lezen, maar na juni en voor september] / Er zijn
acht kinderen gedoopt uit dit huwelijk, waaronder Hendrick te
Boeckhorst op 10 juli 1734 // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendricus (Henricus) Brusse:
11-2-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 /
11 Feb. / Baptizatus est gerardus / parentes Henricus Brusse et wilhelmina Janssen / patrini Joês hubers et Joâ Janssen // [cc 1983~1999
tB]

– Hendricus (Henricus) Brusse:
2-8-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 2
augusti. / Baptizata’ sunt Joanna et gerarda aerntzen / gemini / parentes fredericus aerntzen et aleijda brusse / patrini 1ma’ ferdinandus
duffels et aleijda kemmincks / patrini 2da’ henricus brusse et bernarda brusse. et gerarda brusse assistens. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Henricus) Brussen [Brus] (2x):
16-9-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 /
16 Sepb. / Baptizatus Henricus / parentes Henricus Brussen et Willemina jansen. / patrini Arnoldus heuyinck et Gertrudis ten Holder. //
[cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Brusse:
11-8-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 /
11 augusti / Baptizatus est Joannes / Parentes gerardus Janssen et
geske Janssen / Patrini henricus brusse et catharina immincks // [cc
1983~1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Brusse:
7-9-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 7
7tber. / Baptizata est Joanna / parentes henricus brusse et willemina
Janssen / patrini hilleken boess Jantije brusse. / frerick aerntsen // [cc
1983~1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Brusse:
22-1-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 /
22 Januari / Baptizatus est [#wessel] Derck / Parentes [<Patrini]
Joannes hubers et Joana Janssen / Patrini henricus brusse et Joanna
Stump. // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendricus (Henricus) Brus:
10-2-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 /
10 februarii / Baptizata est gerarda / Parentes henricus brusse et wilhelmina Janssen / Patrini henricus Janssen et bernardina brusse geske
Janssen // [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Brusse:
2-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 2
Junii / Baptizatus est Joannes wilhelmus / parentes Henricus brusse
et wilhelmina Janssen / patrini Henricus gasselder bernt Janssen
assistens et gertrudis Cruse // [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Brus:
27-1-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / den 27
Jan: / Gerrit Brus Zoon van Hendrick Brus uijt Mechelen / en
Enneken Arentzen, Dogter van Fredrick Arentzen van de Mildt onder
Gendringen. / den 17. Febr: hier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Bruss [Brus] (2x):
13-5-1764: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1764. / den 13. Meij. /
Hendrick Bruss, zoon van Hendrick Bruss, woonende onder Mechelen onder Gendringen. / en Elske Wentinck, weduwe van wijlen
Jannes Heijman uijt Mechelen. / dese zijn den 3 Junij hier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Brus:
13-10-1769: Hendrik Brus, timmerman, geb. 13-10-1769 (woonplaats: Etten); zie bron 8110906a nr. 616 // [cc 1983~1999 tB]

27-8-1805: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1805. / 27
Augusti / Henricus Brus et Elisabeth Cornelissen. / Coram testibus.
Joanna Reynold, et Hendrina te Boekhorst. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brus:
19-2-1770: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1770 / den
19 dyto [= februarij] is Hendrik brus overleden // [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brus:
29-5-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-5-1811 /
Op heden den Negenentwintigsten dag van de maand Maij Een
duisend agthonderd en Elf des avonds om agt uuren Zijn voor mij
Gijsbertus Fredericus Marchand Adjoinct van de Maire van Gendringen in het arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel
doende als hiertoe Speciael Geauctoriseert de functien van publiquen
amptenaar des Burgerlijken Staats Gecompareert Jan Krijtenberg
Smit oud Een en dertig Jaaren wonende te Etten Hendrik Brus Timmerman oud twe en veertig Jaaren ook wonende te Etten in het Canton Gendringen arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, dewelke hebben verklaard dat Judith te Boekhorst dogter van
Derk te Boekhorst en Willemina Limburg oud vijfenZeventig Jaaren
ongehuwd is overleeden op heden den Negenentwintigsten van deese
maand Maij ’s middags om twaalf Uuren ten huise van Jacobus te
Boekhorst in Etten / op welke verklaaringe aan mij gedaan ik deese
acte hebbe opgemaakt, die de hiervoorgenoemde perzonen Zeggende
beijde na Buuren van de overledene te Zijn, met mij hebben getekent.
// [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brus:
1-11-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / Nov 1 / Derk
Brus Z v. wijl Hendrik Brus uijt Mechelen / en Aleida Dolvos
wedw~e van wijl Everhard Rap uijt Gendringen / alhier getrouwt 15.
// [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Hend) Brus:
12-4-1773: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1773 / den
12 april de dogter van Hend Brus [sc.: overleden] // [cc 1983~1999
tB]
– Hendricus (Hendrik) Brus:
16-4-1789: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1789 / Den
16 April is Wilmken Janzen vrouw van Hendr[i]k Brus overleeden
// [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Brus:
22-11-1796: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1796. / 22
Novemb. / matrimonio juncti sunt Henricus Brus et Wilhelmina
Lukesen. / testes sunt Theodorus Borkens, et Bartholomaeus Borkens
// [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Brus:
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– Hendricus (Henri) Brus:
15-5-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de
jaargang 1812 (zes kolommen, Franstalig) (Rijksarchief Arnhem,
blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 31 / [date des actes:] 15 mai
1812 / [nature des actes:] Proces- verbal d’avoir prêté Serment
comme garde Champêtre / [Noms et prenoms des Parties:] Henri
Brus / [leur domicile:] Etten canton de Gendringen / [Enrégistrement:] 15 mai 1812 fo 18 Ro Ce 2e d: 3 fr: 78 ct: // [N.B.: Het origiDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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nele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]

twintig Jaren allen woonachtig in het Schoutambt Gendringen en
Etten en aan de Comparanten niet vermaagschapt door partijen als
getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, Ons hebben verzocht, het
door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken. / En aangezien
er geene redenen bestaan, om dit verzoek van de hand te wijzen, zoo
hebben Wij, aan hetzelve willende voldoen, voorgelezen de stukken,
bij de wet tot dit huwelijk gevorderd, te weten: / 1. De akten van
huwelijksafkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats
binnen dit Ambt gedaan. / 2. Het Doopattes[t] van den Bruidegom /
3o De Attesten van het overlijden van den Bruidegoms ouders / 4o
Een acte van Notoriteit gepasseerd voor Arnold Rietveld openbaar
Notaris in de residentie S’Herenberg en Getuigen den vijfden Junij
Achttien honderd negentien en geregistreerd te TerBorgh den
Zevenden volgende, Constateerende het overlijden der Grootouders
van vaders en Moederszijde van den Bruidegom / 5 Een missive van
den Heer Gouverneur dezer Provintie gedateerd den 23 Augustus
1819, houdende dat Zijne Majesteit onze Koning bij Besluit van den
24 Julij Jongstleden heeft behaagd te verklaren, dat Wolter Smeenk
kan gehouden worden, ten aanzien der Land Militie van 1814. te hebben voldaan. / 6o Het attest van het overlijden van des Bruidegoms
overleeden Huisvrouw en / 7o Het Doop-attest der Bruid / Vervolgens
hebben Wij voorgelezen het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk
Wetboek, Titel Huwelijk, en daarna aan Bruidegom en Bruid
afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen,
hetgeen door elk afzonderlijk toestemmend beantwoord zijnde, zoo
hebben Wij in naam der Wet verklaard, dat Wolterus Smink en
Gertjen van Hued door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk
akte opgemaakt en in de beide registers overgeschreven is. / En na
gedane voorlezing is dezelve door ons geteekend met de Getuigen
nadat de Comparanten en de ouders van de Bruid, verklaard hadden
niet te kunnen schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brus:
14-9-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons
Gendringen” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes
kolommen): / [No:] 73 / [Dagteekening:] 14 September 1814 /
[Natuur der Acten:] beeediging als buitengewonen Opziener der Jagt
/ [Naam en Voornaam der partijen:] Hendrik Brus / [Derzelver
woonplaats:] Etten / [Enregistratie:] 19 September [sc.: 1814] fo 109
Ro C: 1 / regt gratis // [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Brus:
10-9-1819: Huwelijksregister gemeente Netterden, 10-9-1819 No. 7 /
In het jaar achttien honderd en negentien, den tienden der maand
September, des voormiddags ten tien uren, zijn voor Ons Mr Frederik
Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen,
Provincie Gelderland, verschenen: Wolterus Smink oud negen en
dertig jaren, Dagloner geboren te Zeddam en woonachtig in dit Ambt
Meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden Everhardus Smink en
Margaretha Robben, beide overleeden de vader te [niet ingevuld] en
de Moeder in dit ambt: weduwenaar uit eerder Huwelijk van Hendrika van Onna in dit ambt overleeden ter eenere; – en Gertjen van
Hued oud een en dertig jaren, Dienstmaagd geboren [niet ingevuld]
en woonachtig in dit ambt Meerderjarige dochter van Arnt van Hued
Akkerman en Maria te Boekhorst Ehelieden wonende in dit ambt.
Die beide alhier tegenwoordig zijn en hunne toestemming gevende.
ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid [^van] Grades van
Ooij Timmerman oud vier en dertig Jaren Hendrik Brus veldwachter
oud Zeven en veertig Jaren Martinus Meijman Kleermaker oud twee
en dertig Jaren en Jan Lot verwer & Glazenmaker oud negen en
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– Hendricus (Henricus) Brus:
5-4-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder
het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 757): [1822.] / 5 April: / Bp~ti Gemini Wilhelmus Hubertus / F: l: Caroli Brus et Wilhelminae Leijen Par: /
Henricus Brus et Gerritje Overkamp Susc: / [et] Theodorus
Hubertus: Par: ut Supra. // Evert Roes, et Theodora Brus Susc: // [cc
25-10-2007/21-2-2008 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 13-10-1769 geboren (AHA-volgnr.
4765), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 796:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 575
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Brus
– Geboortedatum: den 13 Octobr 1769
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Willem Mei 1827 vertrokken naar Sub
No 837
[cc 18-11-2004/9-6-2005 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brussen:
24-3-1823: Geboortenregister schoutambt Hummelo en Keppel, 243-1823 No 21 / Heden den Vierentwintigsten der maand Maart een
duizend acht honderd drie en twintig, des [voorgedrukt:] demiddags
om twaalf uren, is voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo
en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Brussen van
beroep Landbouwer oud VierenZestig Jaren woonachtig in de gemeente Hummelo onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Johanna Gielink oud drie en veertig jaren, op Zaturdag den twee en
twintigsten der maand Maart 1823, des avonds ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te
willen geven van Maria Margareta. / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Willem Nyenhuis van beroep Brouwer oud drie en veertig jaren, en van Albarth Eggink van
beroep Landbouwer oud Vyfendertig 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 ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend / H Brussen /
D W Nijenhuis / A: Eggink / Egb: Garretsen // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Brus:
23-6-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-6-1831 No
71 / Heden den drie en twintigsten der maand Junij 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 / Hendrik Mulleman, Landbouwer oud twee
en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Willemina Opreis, Zijne huis vrouw oud twee en Dertig
jaren, op dingsdag den Een en twintigsten der maand Juny een
duizend acht honderd een en dertig, des namiddags ten Een uren, ten
huize van hem Comparant in Etten binnen deze Gemeente is bevallen
van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is
gegeven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Theodorus Bouwman, Landbouwer oud Zes
en Dertig jaren, en Hendrik Brus, deurwaarder der Belastingen oud
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Een en Zestig 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. / H Mulleman / Th Bouwman / H Brus / J R Boeveld
// [cc 1-4-1999/17-8-2002 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brus:
20-7-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-7-1831 No
77 / Heden den Twintigsten der maand July één duizend acht honderd
een en dertig, des voormiddags ten half Elf uren, is voor ons Daniël
Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Jan te Wiel, dagloner oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Christina
Huetink, Zyne huisvrouw oud Een en Veertig jaren, op Maandag den
Achttienden der maand July een duizend acht honderd een en dertig,
des morgens ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Voorst
binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Maria / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Coenraad
Scholten, Zonder beroep oud Zeven en Veertig jaren, en Hendrik
Brus, deurwaarder oud Een en Zestig jaren, beide wonende in deze
Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. /
met de getuigen verklarende den Comparant daartoe door ons
aangezocht Zynde niet te Kunnen Schryven / C: Scholten / H Brus /
v.Woelderen // [cc 1-4- 1999/16-8-2002 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brus:
5-7-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-7-1831 No 74 /
Heden den Vyfden der maand July één duizend acht honderd een en
dertig, des voormiddags ten negen uren, is voor ons Daniël Lodewyk
van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen /
Stephanus Loverink, dagloner oud acht en twintig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Hendrina Hongerkamp,
Zyne huisvrouw oud acht en twintig jaren, op Zondag den derden der
maand July een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten
negen uren, ten huize van hem Comparant in Warm binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan
de voornaam is gegeven van Willemina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Scholten dagloner oud
Vyf en Vyftig jaren, en Hendrik Brus, deurwaarder oud Een en
Zestig 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, verklarende den Comparant met [laatstgenoemden>] Eertstgenoemden (!) getuigen daartoe door ons aangezocht Zynde niet te
Kunnen Schrijven. / H Brus / v.Woelderen // [N.B.: Dit is de eerste
geboorteakte in deze jaargang die voor burgemeester D.L. van
Woelderen is verleden; cc 1-4-1999/17-8-2002 tB]

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

– Hendricus (Hendrik) Brus:
23-2-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-2-1837 No.
19 / Heden den drie en twintigsten der maand February een duizend
acht honderd zeven en dertig des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Willem Wantia, Zonder beroep oud Zeven en
Veertig jaren, en Hendrik Blumer, dagloner oud een en Vyftig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op heden donderdag den drie en twintigsten der maand february
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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een duizend acht honderd zeven en dertig des morgens ten Vier uren,
in het huis No. 575 in Etten binnen deze gemeente, in den ouderdom
van Zeven en Zestig Jaren is overleden Hendrik Brus deurwaarder
der directe Belastingen, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente, eheman van Elisabeth Cornelissen, Zonder beroep in deze
Gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Gerardus Brus
en Anna Arentsen / 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
1983~1999 tB]

worden gegeven de voornaam van Hendrik. / Van welke aangifte,
geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Amerongen, oud zestig
jaren, van beroep arbeider wonende in deze gemeente en van Jan
Willem Harbers, oud achtentwintig jaren, van beroep kantoorbediende wonende in deze gemeente, wij deze Acte hebben opgemaakt
welke in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door den tweeden
getuige, hebbende de comparant en de eerste getuige verklaard de
kunst van schrijven niet te verstaan. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Brussen:
6-12-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1660):
– Kind: Hendrik Brussen
– Geboren: 6-12-1854 te Hummelo
– Gedoopt: 7-1-1855
– Vader: B: Brussen
– Moeder: A:G:W: Abbink
[cc 20-2-2009/8-12-2009 tB]
– Hendricus (Hendrik) Brussen:
22-9-1873: Geboortenregister gemeente Angerlo, 22-9-1873 No. 37 /
Heden den twee en twintigsten September des jaars een duizend acht
honderd drie-en- zeventig, is voor ons Jan Barmentloo, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo verschenen Jan Brussen, van beroep arbeider, oud veertig jaren,
wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den
twintigsten September dezes jaars ten half elf ure des voormiddags
Zyne Echtgenoote Jantje Wentink, zonder beroep in zijn huis Lett. C
No. 9a in deze Gemeente, is bevallen van eenen zoon aan welke zal
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 3285), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 511:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 383
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Jan Brus
– Geboortedatum: den 15 Decemb 1792
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Hendrika Bosboom / 8) & Gerrit Jan
Wildenbeest Mei 1827. vertrokken
[cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Brus:
13-1-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-1-1832 No
2 / Heden den dertienden der maand January een duizend acht
honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren zijn voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Brus, Landbouwer oud Veertig jaren,
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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en Antony Holtwijk Smit oud Een en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag
den twaalfden der maand January een duizend acht honderd twee en
dertig des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 385 in Bredenbroek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie Jaren en drie
maanden is overleden Berendina Lammers, Zonder beroep, geboren
en woonachtig geweest in deze gemeente dochter van de Ehelieden
Derk Willem Lammers en Jenneken Kraayenbrink, dagloners 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. / H J Brus / A Holtwyk / v.Woelderen // [cc 1983~1999 tB]

kend. / met de Comparanten / A Holtwyk / H J Bruss / v.Woelderen //
[cc 1983~1999 tB]

– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Bruss:
1-3-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-3-1839 No.
23. / Heden den eersten der maand Maart een duizend acht honderd
negen en dertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Antoon Holtwyk van beroep
Smid oud Negen en dertig jaren, en Hendrik Jan Bruss van beroep
Landbouwer oud Zesenveertig jaren, beide te Bredenbroek in deze
Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben verklaard, dat op den
eersten der maand Maart des jaars achtien honderd negen en dertig
des morgens ten Zes uren, in het huis No. 385 te Bredenbroek binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Negen en Zeventig Jaren is
overleden Geertruid Nagel, Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de ehelieden Evert
Nagel en Jenneken Oenk / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn getee-

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

– Hermanus (Harmen) Brussen:
18-4-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / dito. [=
den 18. April.] / Berent Brussen, zoon van Harmen Brussen uijt Zilwolde / en Elske Ooijman, Dogter van Jan Ooijman uijt het Rigterampt Dotichem. / met Attest versonden na Zilwolde. // [cc
1983~1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Brus:
18-12-1817: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 18-12-1817 No.
352 / Op heden den achttiende December agttien honderd en
Zeventien des middags ten twaalf uren, compareerden voor Ons Mr
Roeland Jan Bouricius, President Burgemeester der Stad Arnhem,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hermanus Brus oud acht en twintig Jaren, Mr Bakker / en Cornelis van
Broekhuisen oud acht en vyftig Jaren, Verwer / wonende beide aan
Koornmarkt / welke Ons hebben verklaard, dat Françina Jansen huisvrouw van tweede comparant den Zeventiende dezer Maand des
morgens om vyf uren ten huise van tweede comparant in den ouderdom van vyftig Jaren is overleden. / Waar van wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens ons is
getekend. // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmiena) Brussen:
4-7-1777: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 30: 1777 / den 4 Julij
aangenomen / Willem Velts / Gradus Velts / Harmiena Brussen /
Wilhelmiena Kolenbrander // [cc 1983~1999 tB]
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– Hermina (Harmina) Brussen:
16-12-1790: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 107: [sub “ingekomen
en vertrokken”:] / Den 16 Desbr [1790] / Harmina Brussen met
Attest ingekomen van Deutighem // [cc 1983~1999 tB]

– Hermina (Hermina) Brussen:
6-8-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 6-8-1814 No. 8 / In
den Jare agtienhondert en veertien den Zesde Augustus des avonds
Vier uren is voor ons vice Burgermeester in Afweezendheid van den
Burgermeester officier van den Burgerlijken Staat der gemeente Netterden Canton Gendringen Provincie Gelderland Verscheenen Gerrit

coldewei Landbouwer Woonachtig in deze Gemeente Oud Vijf en
dertig Jaren Weduwenaar Van Wijlen Berentjen Colenbrander Meerderjarige Zoon Van Wijlen Derk Coldewei en Gerritjen Veldhorst
hebbende als dagloonders gewoont en overleeden in deze gemeente
den Vader op den agt en twintigsten december Zeventien hondert
Negen en Negentig en de moeder op den Negentienden Augustus
Zeventien hondert drie en Negentig Zoo als blijkt uit de actens van
overlijden afgegeeven door den Burgermeester van Gendringen Ter
Eenere / en Hermina Brussen Boerin Oud agt en twintig Jaaren en
woonachtig in de gemeente en Canton Aalten meerderjarige Dochter
van Jan Brussen Landbouwer in de voornoemde gemeente Aalten
Alhier Tegenwoordig en Toestemmende en Hendrica Heuvels
overleeden den derde April des Jaars Zeventien hondert en Negentig
Zoo als blijkt uit de acten van overlijden afgegeeven door den
Burgermeester van Aalten Ter andere Zijde / dewelke in bij zijnde
Van [#Jan / renvooi in de marge: Jacobus] Welsink Landbouwer Oud
Zestig Jaren[,] Hendrik Heuting Dagloonder Oud agt en Zestig
Jaren[,] Peter Hebink dagloonder Oud Zes en dertig Jaren en Derk
Messing dagloonder oud twee en dertig Jaren alle woonachtig in deze
gemeente / dewelke ons verzogten om over te gaan tot Voltrekking
Van het Tusschen hun ontworpen Huwelijk Waar op Wij beampten
Van den Civilen Staat Voornoemd aan gezegde Verzoekt Voldoende
Voorgeleezen hebben alle stukken boovengenoemd en het Zesde
Hoofdstuk van den Tietel van het Huwelijk na Over een komst de
Bepalingen van Artikel 2 van het Advis van den staats Raad van den
Zeven en twintigste Messidor van het dertiende Jaar de Bruidigom te
hebben Aangemaand en na dat hij Ons bij Eede Verklaart heeft dat de
Plaats Waar Zijn Grootouders Overleeden Zijn, en die Waar Zij het
Laats gewoont hebben hem onbekent is en bij Ede te Verklaren daar
van geen de minste Kennis te dragen: na aan de vier getuigen de
Zelve aanmerking gedaan te hebben den Bruidigom te Kennen maar
niet weeten Waar Zijn Groot ouders gestorven en Laats gewoont heb-
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– Hermina (Harmyna) Brussen:
3-1-1792: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 113: [sub “ingekomen
en vertrokken”:] / 1792 / den 3 Januarij / Harmyna Brussen vertrekt
met Attest na Velp // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmina) Brusse:
13-7-1795: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 134: [sub “ingekomen
en vertrokken”:] / Johan Willem Susebeek en Harmina Brusse
egtelieden den 13 Juli [1795] met att naar Deutichem // [cc
1983~1999 tB]
– Hermina (Harmijna) Brussen:
13-2-1797: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 142: [sub “ingekomen
en vertrokken”:] / 1797 / Den 13 Febr heeft Johan Willem Suesebeek,
en Harmijna Brussen Eluyden, een Attest ingebragt, van
Lidtmaetschap van Deutighem // [cc 1983~1999 tB]
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ben / mede voorgeleezen de actens Van Afkondigingen gedaan in
deze gemeente alsmede in de gemeente Van Aalten Op Zondag den
Vier en twintigsten en op Zondag daar aan Volgende den Een en dertigste Julij dezes Jaars des’ morgens Elf uren Waar tegen Niemand in
Oppositie is gekoomen / Zoo hebben wij aan gerrit Coldewei en
Hermina Brussen gevraagd of Zij Elkander voor man en Vrouw
Wilde nemen / Elk hunner Afzonderlijk en toestemment geantwoord
hebbende Zoo Verklaren wij in naam der wet dat gerrit Coldeweij en
Hermina Brussen in het Huwelijk verbonden Zijn / Waar van wij
Acte opgemaakt en op beide Registers overgeschreeven hebben, en
door den Bruidigom en de drie getuigen en den Vader [Vader>] Van
de Bruid na gedaane voorleezing dezelve met Ons Geteekent hebben,
op dag en Jaar als booven / de Bruid en de Eene Getuigen Hendrik
Heuting Verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jacobis Welsing landbouwer,
oud een en Zestig Jaaren, en derk messing daglooner oud twee en
dertig Jaaren, bijde alhier woonachtig deze acte hebben opgemaakt en
na voorlezing onderteekend. // [cc 1983~1999 tB]

– Hermina (Hermina) Brussen:
7-8-1814: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1814. / Na voorgaande
proclamatien en politique trouwing zijn hier 7 Aug kerkelijk in den
Echt verbonden Gerrit Koldewei Wedwenr van wijl Berendjen
Kolenbrander. / en Hermina Brussen. d.v Jan Brussen onder Aalten.
// [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Hermina) Brussen:
15-7-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 15-7-1815 No 37 /
In het jaar achtien honderd vijftien den vyftiende Julij des morgens
Zeven 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 Gerrit Coldeweij Landbouwer oud Zes en dertig jaren, ons
verklarende, dat zijne huisvrouw Hermina Brussen oud Negen en
twintig [sc.: jaren] op den veertiende Junij S’Morgens om vier uren is
verlost van een Dochter welke de voornaam van Bendina heeft
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hermina (Harmiena) Brus:
13-7-1815: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 13 / [ged.:] 16
July / 1815 / Berndiena / D V Gerret koldewy en Harmiena Brus //
[cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmina) Brus:
7-9-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 7-9-1816 No 29 /
Heden den Zevenden der maand September een duizend achthonderd
zestien, des Nademiddags om twee uren, is voor ons Mr Johan
Theodor van Coeverden Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Gerrit Coldewij Landbouwer oud Zeven en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw
Harmina Brus oud agt en twintig jaren, op vrijdag den Zesden der
maand September, des Savonds ten tien 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 Jacobus welsing Landbouwer, oud drie en Zestig
jaren, en van Jan Jenster dagloonder oud Zes 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. / uitgenoomen Jan Jenster verklaard niet te Kunnen
Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
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– Hermina (Harmiena) Brus:
6-9-1816: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 6 en [ged.:] 8
September / 1816 / Hendrikus / Z V Gerret Koldewey en Harmiena
Brus / [get.:] de vaader // [cc 1983~1999 tB]

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 Gerret Koldewij Landbouwer oud Veertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Harmina Brus oud
Vier en dertig jaren Zijne huisvrouw op Maandag den Zevenden
dezer maand februarij des avonds ten elf uren, ten huize van hem
Comparant in de Buurschap wijken in dit Ambt is bevallen van een
kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Wesselina is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Derk
Welsink Landbouwer oud Veertig jaren [en van, veranderd in: wonende] in dit ambt en van Gerret Hendrik Romp, draijer oud vijf en
twintig jaren woonachtig in de Gemeente Gendringen / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend, met den Comparant
en de Getuigen. // [cc 1983~1999 tB]

– Hermina (Harremiena) Brusse:
23-8-1818: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 23 / [ged.:] 30
Augustus / 1818 / Jenneken / D V Gerret Koldewy en Harremiena
Brusse / [get.:] de vader // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmina) Brus:
25-8-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 25-8-1818 No 28 /
Heden den Vyf en twintigsten der maand Augustus eenduizend
achthonderd achttien, des nademiddags om vier uren is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland,
verschenen Gerret Koldewey, Landbouwer oud negen en dertig jaren,
woonachtig in Wieken dewelke ons verklaarde, dat Harmina Brus
oud zes en dertig jaren, zyne huisvrouw op Zondag den drie en twintigsten der maand Augustus des morgens ten vier 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
Jenneken / waarvan deze acte is opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Derk
Welsink, Landbouwer oud Acht en dertig jaren en van Jan Wilting
Veldwachter oud twee en veertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met
den comparant en de getuigen. // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmina) Brus:
9-2-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 9-2-1820 No. 9 / In
het Jaar achttienhonderd twintig, den Negenden der maand Februarij
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Hermina (Harmiena) Brus:
7-2-1820: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 7 / [ged.:] 13 February / 1820 / Wesseliena / d v Gerret koldewy en Harmiena Brus /
[get.:] de vader // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmiena) Brus:
19-12-1821: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 19 / [ged.:] 30
Decemb / 1821 / Lambartus / z v Gerret Koldewy en Harmiena Brus
/ [get.:] de vader // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harremiena) Brus:
20-7-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 20 / [ged.:] 31
July / 1825 / Gerret Henderik / z v Gertt Koldewy en Harremiena
Brus / [get.:] de vader en moeder // [cc 1983~1999 tB]
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– Hermina (Harmina) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1126), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 159:
– Woonplaats: Wyken
– Huisnummer: 139
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 2)
– Naam: Harmina Brus
– Geboortedatum: den 6 Janua 1785
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 overleden / 4 vertrokken naar Sub No
142 / 5 vertrokken Sub No 114 / 9 vert mei 1828 na Aalt[en] / 12
overleden / No 6 Zie Sub No 114 / No 3 Zie Sub No 288
[cc 13-5-2004/8-8-2004 tB]

voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Frederikus Johannes Heesen Landbouwer oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Harmina Brus, Zyne huisvrouw oud Een en
Veertig jaren, op vrijdag den vijf en twintigsten der maand November
een duizend acht honderd een en dertig, des namiddags ten drie uren,
ten huize van hem Comparant in Wieken binnen deze Gemeente is
bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de
voornaam is gegeven van Gerrit / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Hendrik Knipscheer, Bakker oud Vier en Vijftig jaren, en Willem Romp, Kuiper 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. met de Comparant en de getuigen. // [cc 1983~1999 tB]

– Hermina (Harmina) Brusse:
20-1-1828: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1828. / Januarij 20 /
Zijn godsdienstig in den Huwelijken staat ingezegend / Fredericus Johannes Heezen / van de Gemeente Genderingen / En Harmina Brusse, weduwe van wijlen Gerrit Koldewij / van de Gemeente Genderingen. // [cc 1983~1999 tB]

– Hermina (Harmina) Brus:
26-11-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-11-1831 No
121 / Heden den Zes en twintigsten der maand November één
duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten tien uren, is

– Hermina (Harmina) Brus:
17-12-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 17-12-1833
No 85. / Heden den Zeventienden der maand December een duizend
acht honderd drie en dertig, des voormiddags om negen uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Fredericus Johannes Heesen,
Landbouwer oud vier en dertig jaren, en Johannes Venes, dagloner
oud Een en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den Zestienden der
maand December een duizend acht honderd drie en dertig, des
namiddags ten vier uren, in het huis No. 139 in Wieken binnen deze
Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een
Kind van het mannelyk geslacht, Harmina Brus, oud drie en Veertig
Jaren, huisvrouw van den eerstgenoemden Comparant, welk Kind
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– Hermina (Hanmiena) Brus:
25-11-1831: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 25 / [ged.:] 27
Novemb / 1831 / Gerret / Z V Fredrikis Johannus Heesen en
Hanmiena Brus / [get.:] de vaeder // [cc 1983~1999 tB]
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aan ons ambtenaar levenloos is vertoont. / 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 1983~1999 tB]

en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Bernadus Bruins van beroep
Stroodekker oud Vyf en Zestig jaren, en Theodorus Jenster van beroep Kleermaker oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den
Zevenden der maand December achttien honderd drie en zestig, des
middags ten Vier uren, in het huis Wijk A No. 188 in Wieken binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zeventig
Jaren, Harmina Brus, Zonder beroep geboren in de gemeente
Aalten, en woonachtig geweest in deze gemeente, vroeger weduwe
van Gerrit Koldewij, laatstelijk echtgenoote van Frederikus Johannes
Heesen, Landbouwer, in deze gemeente woonachtig, dochter van
wijlen de echtelieden Jan Brus en Hendrika Heuvels / 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 1983~1999 tB]

– Hermina (Harmina) Brus:
14-8-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-8-1835 No
48. / Heden den Veertienden der maand Augustus een duizend acht
honderd vijf en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Brugman, Landbouwer oud Acht en Vijftig
jaren, en Bernardus Bruens, Stroodakdekker oud Zes en dertig jaren,
beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op donderdag den dertienden der maand Augustus een duizend
acht honderd vijf en dertig des voormiddags ten tien uren, in het huis
No. 139 in Wieken binnen deze gemeente, in den ouderdom van
Zeventien Jaren is overleden Jenneken Koldewei Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van wijlen
Gerrit Koldewei en van diens nagelatene weduwe Harmina Brus
Landbouwster 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 de Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]
– Hermina (Harmina) Brus:
8-12-1863: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1863 No.
109 / Heden den achtsten der maand December achttien honderd drie
en zestig, zijn voor ons Mr Jacob Willem van de Laar Burgemeester

– Hermina (Harmina) Brusse:
1-3-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-3-1875 No.
32. / Heden den Eersten der maand Maart achttien honderd vijf en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Bruens van beroep Stroodekker oud twee en vijftig jaren, en Jan Hendrik Luimes
van beroep Boeren Knecht oud drie en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Maandag den Eersten der maand Maart achttien honderd vijf en
zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk A No. 208 in
Wieken binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van
Vyf en Zeventig Jaren en Zes maanden Frederikus Johannes Heezen,
Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Harmina Brusse, Zoon van wylen de echtelieden Ger-
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rit Heezen en Geertruid Brussen. / 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 1983~1999 tB]

beroep landbouwer oud vyf en dertig jaren, en Gerrit Jan Bruens van
beroep Stroodekker oud Vyf en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den veertienden der maand Mei achttien honderd zes en tachtig des middags
ten drie uren, in het huis Wijk A No. 217 in Wieken binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Zestig jaren en
Vijf maanden Lammert Koldewei landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Antje Slöetjes, zonder
beroep, wonende in deze gemeente, zoon van Gerrit Koldewei en van
Hermina Brus, echtelieden, landbouwers, te Gendringen overleden /
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 1983~1999
tB]

– Hermina (Harmina) Brusse:
27-12-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1875
No. 157. / Heden den Zeven en twintigsten der maand December
achttien honderd Vijf en Zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen
Gerrit Jan Bruens, Van beroep Stroodekker oud drie en Vyftig Jaren,
en Jan Hendrik Luimes, van beroep Boerenknecht oud drie en twintig
Jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Vyf en twintigsten der maand December achttien honderd vijf en zeventig, des morgens ten tien uren, in
het huis Wijk A No. 208 in Wieken binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Vyftig Jaren en drie maanden
Wesselina Koldewy, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest
in deze gemeente, Dochter van wylen de echtelieden Gerrit Koldewij
en Harmina Brusse. / 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. / [N.B.: deze akte is geheel met de hand geschreven;
cc 25-1- 1996 tB]
– Hermina (Hermina) Brus:
15-5-1886: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-5-1886 No
57 / Heden den Vyftienden der maand Mei achttien honderd zes en
tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Tenkink van

– Hubertus Bernardus (Hubertus Bernardus) Brus:
16-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-2-1878 No
26 / Heden den Zestienden der maand February achttien honderd acht
en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hubertus Bernardus
Brus van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruida Verholt Zyne
huisvrouw, Zonder beroep op Donderdag den Veertienden der maand
February achttien honderd acht en zeventig, des middags ten vier
uren, ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C No. 42 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk
geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Willemina
Francisca. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Engelbertus Wellink van beroep
Landbouwer oud negen en Veertig jaren, en Johannes Carolus
Hubertus Brus van beroep Landbouwer oud Zes en twintig jaren,
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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 B
Brus / J E Wellink / J C H Brus / VDLaar. // [cc 1983~1999 tB]

– Vertrokken of overleden: Hermanus Halderdijk vertrokken onder
Deutichem / 9 Johanna Brus vertrokken Mei 1828 naar Wisch / 10
Hendrik J Schuurman vertrokk~ mei 1827. naar Wisch
[cc 18-11-2004/13-6-2005 tB]

– Ida (Ida) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 4769), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 796:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 575
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 5)
– Naam: Ida [Brus]
– Geboortedatum: den 5 Febr 1816
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Willem Mei 1827 vertrokken naar Sub
No 837
[cc 18-11-2004/9-6-2005 tB]

– Ida (Ida) Brus:
6-2-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-2-1858 No. 23 /
Heden den Zesden 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, Johann Slutter van beroep Schoenmaker oud Zeven en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Ida Brus, zijne huisvrouw op Vrydag den
vyfden der maand Februarij achttien honderd acht en vijftig, des
morgens ten elf uren, ten huize van hem Comparant in Etten No. 575
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes. / Waarvan
wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Arend te Boekhorst van beroep daglooner oud Twe en veertig
jaren, en Wolter Nijland van beroep Winkelier oud Zeven en Vijftig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / J
Slutter / A te Boekhorst / W. Nijland / v.Woelderen // [cc 1983~1999
tB]

– Ida (Ida) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4810), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 801:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 580
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 13)
– Naam: Ida Brus
– Geboortedatum: Zie Sub No 796
– Godsdienst: [nr. 1 t/m 8:] gereformeerd / [9:] R C / [10:]
gereformeerd
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer / [nr. 10:] Knecht
– Vestiging in de gemeente: [nr. 10:] 1 Mei 1826
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna (Joanna) Brussen:
8-12-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 /
8 Decembr~: / Baptizatus est Joannes / Parentes fredericus Aerentsen
et Aleidis Brussen / Patrini [<Patrinus] Joannes Aertsen et [#Stephanes Erynkvelt] joanna Brussen // [cc 1983~1999 tB]
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– Johanna (Jantije) Brusse:
7-9-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 7
7tber. / Baptizata est Joanna / parentes henricus brusse et willemina
Janssen / patrini hilleken boess Jantije brusse. frerick aerntsen // [cc
1983~1999 tB]

Voorst onder Gendringen. / den [^Dec:] 6. hier gecopuleert. // [cc
1983~1999 tB]

– Johanna (Jenneken) Brussen:
29-12-1745 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 157):
Desembr: / Den 29sten Jenneken brussen in het bredenbroek [gestorven] / den 31sten Begraven // D: Doornink Custos tot varsevelt // [cc
1983~1999 tB]
– Johanna (Joanna) Bruss:
16-1-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno
1758. / 16 Januarii [in de marge: “datum 1. Aug: 1804”] / Anna Elizabetha / filia Theodori Bruss et Christina Mutters. / Patrini Hendric
Ten hoonsel et Joanna Bruss. // [cc 1983~1999 tB]
– Johanna (Johanna) Brussen:
28-3-1760: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 93v,
rechterkolom): 1760 / [tussen 28-3 en 17-6] / van Varsevelt / Johanna Brussen. // [cc 1983~1999 tB]
– Johanna (Johanna) Brusse:
1761: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 94v, linkerkolom): 1761. / Van Rotterdam / Johanna Brusse // [cc 1983~
1999 tB]
– Johanna (Johanna) Brus:
15-11-1767: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1767. / den 15.
Nov: / Hendrick ter Horst Zoon van Evert ter Horst uijt Our onder
Gendringen. / en Johanna Brus, Dogter van wijlen Derck Brus uijt
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna (Jenneken) Brusse:
25-12-1771: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1771. /
Tegen Kersmis. / Jenneken Brusse / van Varseveld. // [cc
1983~1999 tB]
– Johanna (IJenneken) Brussen:
30-3-1772: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Maaij 30 /
[ged.:] Maaij 31 / 1772 / Hendrik ijan / z:v: Derk Kolenbrander en
ijenneken Brussen / [getüijgen] De Vader selve. // [cc 1983~1999
tB]
– Johanna (Jenneken) Brussen:
31-1-1776: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] January 31 /
[ged.:] February 4 / 1776 / Aultjen. / D.V. Derk Kolenbrander en
Jenneken Brüssen / [get.:] De Vader. // [cc 1983~1999 tB]
– Johanna (Jantyen) Brussen:
24-8-1778: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 24 / [ged.:] 30
Augis / 1778 / Jantyen. / D.V. Derk Kolenbrander en Jantyen
Brüssen / [Get.:] De Vader en Willemina Koolenbrander // [cc
1983~1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Brussen:
6-6-1782: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 6 / [ged.:] 9 Juny
/ 1782 / Woltera. / d.v. Derk Koolenbrander en Jenneken Brüssen /
[get.:] de vader // [cc 1983~1999 tB]
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– Johanna (Johanna) Brusse:
19-6-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 19-6-1824 No 35 /
Heden den Negentienden der maand Junij een duizend acht honderd
vier en twintig, des voordemiddags om tien uren, is voor ons Steven
Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen bij indispositie des vaders, Johanna Brusse, huisvrouw van Hendrik Jan
Peppelman, dagloonster oud vijf en dertig jaren, woonachtig onder
dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van eene dochter welke [#zijne huisvrouw] Enneken Rabelink, huisvrouw van Gerrit Jan Keuper dagloner in dit ambt wonende oud zes
en dertig jaren, op vrijdag den achttienden der maand Junij 1824, des
voordemiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
[hij>] zij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Arend Helmink klompenmaker oud negen en veertig jaren, en van
Grades Smits wever oud zes en veertig jaren, beide woonachtig onder
dit Ambt, opzettelijk door den comparant (!) als getuigen ten deze
mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens de comparante en getuigen / i brüssen / A. Helmenk /
G Smits / S Horsting // [cc 12-6-2001/14-3-2002 tB]

– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: A: Koskamp & H: te Grotenhuis Mei
1827 vertrokken / 10) vertrokken mei 1827 naar Aalten.
[cc 19-8-2004/3-3-2005 tB]

– Johanna (Enneken) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3245), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 506:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 378
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 5)
– Naam: Enneken [Brus]
– Geboortedatum: den –
– Godsdienst: gereformeerd
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johanna (Johanna) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 15-10-1810 geboren (AHA-volgnr.
4806), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 801:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 580
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 9)
– Naam: Johanna Brus
– Geboortedatum: den 15 Octob 1810
– Godsdienst: [nr. 1 t/m 8:] gereformeerd / [9:] R C / [10:]
gereformeerd
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer / [nr. 10:] Knecht
– Vestiging in de gemeente: [nr. 10:] 1 Mei 1826
– Vertrokken of overleden: Hermanus Halderdijk vertrokken onder
Deutichem / 9 Johanna Brus vertrokken Mei 1828 naar Wisch / 10
Hendrik J Schuurman vertrokk~ mei 1827. naar Wisch
[cc 18-11-2004/13-6-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Brusse:
14-4-1834: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 327: / [1834] / den 14
April aangenomen / Johanna Brusse / Hendrik ten Broeke // [cc
1983~1999 tB]
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– Johanna (Enneken) Brus:
18-4-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2344):
– Kind: Antoon Bulten
– Geboren: 18-4-1863
– Gedoopt: 31-5-1863
– Vader: Willem Bulten
– Moeder: Enneken Brus
[cc 17-4-2009/17-11-2009 tB]

– Johanna Aleida (Johanna Alijda) Brusse:
9-12-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 9-12-1812 No. 10
/ In den Jaare agtien hondert, en twaalf, den Negende December, des
Nademiddags Een uur, is voor ons Maire der gemeente Netterden,
canton gendringen, Departement van den Booven yssel, verscheenen,
Wessel Breukelder Landbouwer, oud, Zeven en Dertig Jaaren, weduwenaar van wijlen Jenneken Sons, woonende in deze Gemeente,
meerderjaar[ig]en Zoon, van Jan Breukelder, Landbouwer en
Johanna Priems, gewoont hebbende in de gemeente Varsseveld, Canton Terborg, en aldaar den vader, op den Vijftiende Januarij achtien
hondert Elf en de Moeder, op den Zesde Julij Zeventien hondert
Zeven en Negentig overleeden, Zoo als blykt uit de acte van

Overlijden, afgegeeven door de Maire van gemelde Gemeente,
Grootouders Wessel breukelder, overleeden den drie en twintigste
Maart Zeventien hondert Zes en vijftig, en Lubbering Ramaker,
overleeden, den drie en twintigste februarij Zeven tien hondert Een
en tagtig, meede in de gemeente Varsseveld, Zoo als blykt by Attest
door de Maire van gemelde Gemeente afgegeeven / en Johanna
Alijda Brusse, Dienstmeid, oud Zeven en dertig Jaaren, woonende in
de gemeente Gendringen, Departement van den booven IJssel,
Meerderjaarige Dochter van Sevrien Brusse, den vijfde December
Zeventien hondert twee en Negentig, in de Mairie Varsseveld, canton
ter borg over leeden, Zoo als blykt uit de acte van Overlijden, afgegeeven door de Maire van gemelde gemeente, en Enneke Gemmink,
hier teegenwoordig en toestemmende, welke ons hebben Verzocht,
om over te gaan tot het [lees: de] voltrekking van het tusschen hun
Ontworpen Huwelijk, en waar van de afkondigingen gedaan Zijn,
voor de hoofd ingang van ons Gemeente huis, te weeten de Eerste op
Zondag den Negen en twintig November, en op Zondag daar aan
volgende, den Zesde December, dezes Jaars agtien hondert en twaalf,
des S’Morgens Agt uuren, welke afkondigingen, meede hebben
Plaats gehad, voor de hoofd Ingang van het gemeente Huis, te gendringen, geene Opposities teegen gemelde Huwelijk, by ons aangedient Zijnde Zoo hebben Wij voldoende, aan hun Verzoek, naar voorlezing van alle Stukken booven Genoemd, en van Hoofdstuk Zes, van
den tytel van het civiel Wetboek over het huwelijk, aan den Aanstaande Echtgenoot en de Aanstaande Echtgenoote, Afgevraagd, of
Sy Elkanderen, voor Man en vrouw willen neemen Elk hunner afzonderlijk, en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo Verklaaren wij
in naam der Wet, dat wessel Breukelder, en Johanna Alijda Brusse, in
het huwelyk Verbonden Zijn, van al het welk wij acte hebben opgemaakt, in teegenwoordigheid van Bernardus Ter Maat, Klompemaker, oud vijftig Jaaren, derk te wit, Landbouwer, oud agt en veertig
Jaaren, Hendrik Reusink wever, oud Zeven en Veertig Jaaren, en
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– Johanna (Enneken) Brus:
27-10-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2694):
– Kind: Everdina Hendrika Bulten
– Geboren: 27-10-1866
– Gedoopt: 30-12-1866
– Vader: Willem Bulten
– Moeder: Enneken Brus
[cc 26-4-2009/19-10-2009 tB]

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 97

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 98

gradis Eppink, Landbouwer, oud Zes en dertig Jaaren alle in deze Gemeente woonagtig, welke na aan hun Gedaane voorleezing, met ons
de contracteerende benevens de getuige deze Acte geteekent,
uitgenoomen de Bruid en des Zelfs moeder, als meede Derk te wit,
als getuigen, welke verklaart hebben, niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1983~1999 tB]

– Johanna Aleida (Johanna Aleida) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 2292), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 336:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 269
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Aleida Brus
– Geboortedatum: den 11 Febr 1775
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Manus te Grotenhuis vertrokk~ Mei 1826
/ Keupers Aaltjen overleden
[cc 22-7-2004/1-10-2004 tB]

– Johanna Aleida (Johanna Aleida) Brussen:
2-1-1814: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 9
January / 1814 / Janna Geertruyd / d v wessel Breukelder en
Johanna Aleida Brussen / [get.:] de vader // [cc 1983~1999 tB]
– Johanna Aleida (Johanna Aleida) Brus:
10-11-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 10-11-1815 No
47 / In het jaar achtien honderd vijftien den tiende November des
voordemiddags Elf uren is voor ons vice Burgemeester in Afweezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis
alhier gecompareerd Wessel Breukelder Landbouwer oud Negen en
dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Johanna Aleida
Brus oud veertig Jaren op den Negende November des morgens om
twee uren is verlost van een Zoon welke de voornaam van Johannes
heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Bernardus ter maat
Klompemaker oud vijf en vijftig Jaren en Hendrik Reusing Wever
oud Een en vijftig Jaren bijde alhier woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1983~1999 tB]

– Johanna Elisabeth (Anna Elizabetha) Bruss:
16-1-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno
1758. / 16 Januarii [in margine: datum 1. Aug: 1804] / Anna Elizabetha / filia Theodori Bruss et Christina Mutters. / Patrini Hendric
Ten hoonsel et Joanna Bruss. // [cc 1983~1999 tB]
– Johanna Elisabeth (Anna Elizabeth) Brus:
9-1-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / [sc.: Jan:] 9. /
Evert Venderbos. / wedwenr van wijl: Jantje Nagels. / en Anna Elisabeth Brus. d.v. wijl: Dores Brus / beide uijt Voorst onder Gendringen. / getrouwt alhier 30 Jan // [cc 1983~1999 tB]

– Johanna Aleida (Johanna Aleida) Brus:
9-11-1815: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 12
November / 1815 / Jannes / Z V Wessel Breukelaar en Johanna
Aleida Brus / [get.:] de vader // [cc 1983~1999 tB]

– Johanna Geertruida (Joanna Getrudis) Brus:
29-5-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in
Gendringen» (AHA-volgnr. 910): [sub «1824 baptizati sunt»] 29
Maji / Joanna Theodora / F:l: Joannis Bennink et Joanna Getrudis

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

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 99

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 100

Brus Par: / Jan Dorus Krieger et Theodora Huijing Susc: // [cc 3110-2007/12-1-2008 tB]

Zeven en vijftig jaren, van beroep Kunstdraaijer, en Jan Herman
Jansen oud Achtendertig jaren, van beroep winkelier beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Donderdag den tienden der maand Julij, dezes jaars, des namiddags ten
drie uren, in het huis staande aan de Meipoortstraat Wijk B n: 244
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zeventig jaren is
overleden Jan Bruggink, zonder beroep, geboren te Varsseveld,
wonende te Doesborgh, weduwnaar, (van wien? is ook na gedaan
onderzoek aan de aangevers niet bekend kunnen worden); Zoon van
Derk Jan Bruggink en van Anna Maria Brussen, beiden overleden. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de Comparanten. / H L Funcke / J H Jansen / Baum // [cc 79-2001/11-5-2002 tB]

– Johanna Geertruida (Johanna Geertruid) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 3287), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 511:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 383
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 3)
– Naam: Johanna Geertruid [Brus]
– Geboortedatum: den 15 Febr 1821
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Hendrika Bosboom / 8) & Gerrit Jan
Wildenbeest Mei 1827. vertrokken
[cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
– Johanna Hermina (Johanna Harmina) Brusse:
25-3-1825: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS
1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHA-volgnr. 288: 1825 / Den 25
Maart aangenomen / Arnolda Geertruid Huender, / Willemina Zandbulte, / Johanna Harmina Brusse / Hendrika Kwak / Arend Jan
Seynhorst, / Jan Kapel / Hendrik Willem Koskamp, / Reind Geurink /
Jacobus Koning / Gerretjen ten Brink // [cc 1983~1999 tB]
– Johanna Maria (Anna Maria) Brussen:
11-7-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 11-7-1873 No.
66. / Op heden den elfden der maand Julij een duizend acht honderd
drie en zeventig, zijn voor ons Godfried August Baum, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in
het huis der Gemeente, verschenen, Herman Ludwig Funcke oud
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johannes (Jan) Bruss:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321,
Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen /
De Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 64:) / [in
de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – / Derck Grievinck /
drij koeijen drij Een winters Een kalff / getuijge Roeloff te
Boeckhorst eñ Jan Bruss / [summa:] 3-12-: // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruss:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen / De
Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 65:) / [in de
marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] 1 / Jan Bruss / Een koeij
Een op sijn darde jaer een Een winter eñ drij kalver / getuijg[en] Roe-

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 101

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 102

loff Te Boeckhorst eñ Derck Grevinck / [summa:] 2-8- : // [cc 1983~
1999 tB]

– Johannes (Jan) Bruss:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen / De
Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 69:) / [in de
marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Roeloff Hartgers /
Een koeij Een op sijn darde jaer / getuijg[en] Jan Bruss eñ Derck
Grevinck / [summa:] 2-8-: // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Bruss:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen / De
Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 66:) / [in de
marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 9 [en] – / Gerrit Hesselinck /
Neegen koeijen vijff Een winters eñ vijff kalver / getuijg[en] Jan
Bruss eñ Derck Grevinck / [summa:] 10-16-: // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruss:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321,
Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen /
De Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 67:) / [in
de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 3 [en] – / Berndt Egginck /
drij koeijen Twee kalver / getuijg[en] Derck Grevinck en Jan Bruss /
[summa:] 3-12-: // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Bruss:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden
Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321,
Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Eerstelijck Gendringen /
De Boerschappen Wijcken Wals en de Melt”, AHA-volgnr. 68:) / [in
de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Derck te
Boeckhorst / Een koeij, twee kalver / getuijge Roeloff te Boeckhorst
en Jan Bruss. / [summa:] 1-4-: // [cc 1983~1999 tB]
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– Johannes (Jan) Brussen:
26-1-1744: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. / den 26.
Jan. / Willem Brussen, Zoon van wijlen Jan Brussen uijt Meggelen.
/ en Eultjen Evers, Dogter van Derck Evers uijt Millingen. / dese zijn
den 16 Febr: hier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Brussen:
28-11-1748 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 312): /
November / Den 28sten Een kint van jan brussen / den 29 begr: //
[cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Brussen:
15-11-1749 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 377): /
Novembr: / Den 15den Een kint van Jan Brussen / den 17 begr: // [cc
1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Brussen:
15-10-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 15.
Oct: / Coenraat Brussen, zoon van wijlen Jan Brussen uijt
Mechelen. / en Lisbet Bolwerck, weduwe van wijlen Jan Jonckhans
uijt wijken onder Gendringen. / dese zijn den 5. Nov: hier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
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– Johannes (Jan) Brussen:
6-8-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 6-8-1814 No. 8 / In
den Jare agtienhondert en veertien den Zesde Augustus des avonds
Vier uren is voor ons vice Burgermeester in Afweezendheid van den
Burgermeester officier van den Burgerlijken Staat der gemeente Netterden Canton Gendringen Provincie Gelderland Verscheenen Gerrit
coldewei Landbouwer Woonachtig in deze Gemeente Oud Vijf en
dertig Jaren Weduwenaar Van Wijlen Berentjen Colenbrander Meerderjarige Zoon Van Wijlen Derk Coldewei en Gerritjen Veldhorst
hebbende als dagloonders gewoont en overleeden in deze gemeente
den Vader op den agt en twintigsten december Zeventien hondert
Negen en Negentig en de moeder op den Negentienden Augustus Zeventien hondert drie en Negentig Zoo als blijkt uit de actens van
overlijden afgegeeven door den Burgermeester van Gendringen Ter
Eenere / en Hermina Brussen Boerin Oud agt en twintig Jaaren en
woonachtig in de gemeente en Canton Aalten meerderjarige Dochter
van Jan Brussen Landbouwer in de voornoemde gemeente Aalten
Alhier Tegenwoordig en Toestemmende en Hendrica Heuvels
overleeden den derde April des Jaars Zeventien hondert en Negentig
Zoo als blijkt uit de acten van overlijden afgegeeven door den
Burgermeester van Aalten Ter andere Zijde / dewelke in bij zijnde
Van [#Jan / renvooi in de marge: Jacobus] Welsink Landbouwer Oud
Zestig Jaren[,] Hendrik Heuting Dagloonder Oud agt en Zestig
Jaren[,] Peter Hebink dagloonder Oud Zes en dertig Jaren en Derk
Messing dagloonder oud twee en dertig Jaren alle woonachtig in deze
gemeente / dewelke ons verzogten om over te gaan tot Voltrekking
Van het Tusschen hun ontworpen Huwelijk Waar op Wij beampten
Van den Civilen Staat Voornoemd aan gezegde Verzoekt Voldoende
Voorgeleezen hebben alle stukken boovengenoemd en het Zesde
Hoofdstuk van den Tietel van het Huwelijk na Over een komst de
Bepalingen van Artikel 2 van het Advis van den staats Raad van den
Zeven en twintigste Messidor van het dertiende Jaar de Bruidigom te

hebben Aangemaand en na dat hij Ons bij Eede Verklaart heeft dat de
Plaats Waar Zijn Grootouders Overleeden Zijn, en die Waar Zij het
Laats gewoont hebben hem onbekent is en bij Ede te Verklaren daar
van geen de minste Kennis te dragen: na aan de vier getuigen de
Zelve aanmerking gedaan te hebben den Bruidigom te Kennen maar
niet weeten Waar Zijn Groot ouders gestorven en Laats gewoont hebben / mede voorgeleezen de actens Van Afkondigingen gedaan in
deze gemeente alsmede in de gemeente Van Aalten Op Zondag den
Vier en twintigsten en op Zondag daar aan Volgende den Een en dertigste Julij dezes Jaars des’ morgens Elf uren Waar tegen Niemand in
Oppositie is gekoomen / Zoo hebben wij aan gerrit Coldewei en
Hermina Brussen gevraagd of Zij Elkander voor man en Vrouw
Wilde nemen / Elk hunner Afzonderlijk en toestemment geantwoord
hebbende Zoo Verklaren wij in naam der wet dat gerrit Coldeweij en
Hermina Brussen in het Huwelijk verbonden Zijn / Waar van wij
Acte opgemaakt en op beide Registers overgeschreeven hebben, en
door den Bruidigom en de drie getuigen en den Vader [Vader>] Van
de Bruid na gedaane voorleezing dezelve met Ons Geteekent hebben,
op dag en Jaar als booven / de Bruid en de Eene Getuigen Hendrik
Heuting Verklaarde niet te Konnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
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– Johannes (Jan) Brussen:
7-8-1814: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1814. / Na voorgaande
proclamatien en politique trouwing zijn hier 7 Aug kerkelijk in den
Echt verbonden Gerrit Koldewei Wedwenr van wijl Berendjen
Kolenbrander. / en Hermina Brussen. d.v Jan Brussen onder Aalten.
// [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Brussen:
4-1-1823: Geboortenregister schoutambt Hummelo en Keppel, 4-11823 No 1. / Heden den Vierden der maand January een duizend acht
honderd drie en twintig, des Nademiddags om een uren, is voor ons

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 105

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 106

Egbert Garretsen Schout en Secretaris en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Willem Kelderman van beroep dagloner oud
Eenentwintig Jaren woonachtig in de gemeente Keppel onder dit
Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
een dochter welke zijne [#huisvrouw] Zuster Anna Kelderman,
zonder beroep oud drie entwintig jaren, op Zaturdag den Vierden der
maand Januarij 1823, des morgens ten een 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 Jan Brussen van beroep Landbouwer oud dertig
jaren, en van Teunis Kok van beroep Boerenknegt oud Zesentwintig
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 ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend / Willem Kelderman / Jan Brussen / T kok / Egb:
Garretsen // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1759), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 278:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 211
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 4)
– Naam: Jan [Brus]
– Geboortedatum: den 9 April 1795
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Theodorus Meurs Zie Sub No 325. /
Willemina & Gerritjen vert 1827. / 7 & 8 vert mei 1828
[cc 17-6-2004/12-9-2004 tB]

– Johannes (Jan) Brussen:
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
1983~1999 tB]
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– Johannes (Jan) Brus:
8-12-1863: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1863 No.
109 / Heden den achtsten der maand December achttien honderd drie
en zestig, zijn voor ons Mr Jacob Willem van de Laar Burgemeester
en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Bernadus Bruins van beroep
Stroodekker oud Vyf en Zestig jaren, en Theodorus Jenster van beroep Kleermaker oud Vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den
Zevenden der maand December achttien honderd drie en zestig, des
middags ten Vier uren, in het huis Wijk A No. 188 in Wieken binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van acht en Zeventig
Jaren, Harmina Brus, Zonder beroep geboren in de gemeente Aalten,
en woonachtig geweest in deze gemeente, vroeger weduwe van
Gerrit Koldewij, laatstelijk echtgenoote van Frederikus Johannes
Heesen, Landbouwer, in deze gemeente woonachtig, dochter van
wijlen de echtelieden Jan Brus en Hendrika Heuvels / En hebben wij
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hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1983~1999 tB]

Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Woensdag den Zestienden der
maand Januarij achttien honderd acht en zeventig, des morgens ten
half Elf uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C
No. 80 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het
Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van
Johanna Willemina. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Brus van beroep
Akkerbouwer oud Vier en Veertig jaren, en Gerrit Jan Vriesen van
beroep Landbouwer oud vier en Zestig 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. / G Heezen / J: Brus / G J vriesen
/ VDLaar. // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Brussen:
22-9-1873: Geboortenregister gemeente Angerlo, 22-9-1873 No. 37 /
Heden den twee en twintigsten September des jaars een duizend acht
honderd drie-en- zeventig, is voor ons Jan Barmentloo, Wethouder
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo verschenen Jan Brussen, van beroep arbeider, oud veertig jaren,
wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den
twintigsten September dezes jaars ten half elf ure des voormiddags
Zyne Echtgenoote Jantje Wentink, zonder beroep in zijn huis Lett. C
No. 9a in deze Gemeente, is bevallen van eenen zoon aan welke zal
worden gegeven de voornaam van Hendrik. / Van welke aangifte,
geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Amerongen, oud zestig
jaren, van beroep arbeider wonende in deze gemeente en van Jan
Willem Harbers, oud achtentwintig jaren, van beroep
kantoorbediende wonende in deze gemeente, wij deze Acte hebben
opgemaakt welke in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven,
na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door den
tweeden getuige, hebbende de comparant en de eerste getuige verklaard de kunst van schrijven niet te verstaan. // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Johannes) Brus:
17-1-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-1-1878 No 6.
/ Heden den Zeventienden der maand January achttien honderd acht
en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit [Heesen>] Heezen
van beroep Klompenmaker oud Zeven en Veertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Reinera Vriesen,

– Johannes (Johannes) Brus:
2-1-1885: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-1-1885 No 1 /
Heden den tweeden der maand Januarij achttien honderd vijf en
tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van der Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gerrit Heezen van beroep
akkerbouwer oud vier en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Johanna Reinera Vriesen, Zyne huisvrouw
zonder beroep op woensdag den een en dertigsten der maand
December achttien honderd [#vijf] [√Vier / renvooi en doorhaling
van een woord goedgekeurd] en tachtig, des nachts ten vier uren, ten
huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C No. 82 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht,
waaraan de voornaam is gegeven van Bernard / Waarvan wij deze
Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Brus van beroep akkerbouwer oud een en Vijftig jaren, en
Gerhardus Cornelis Vriesen van beroep gemeente Veldwachter oud
vijf en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
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dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en
de getuigen. / G Heezen / J Brus / G C Vriesen / V D Laar. // [met
potlood in de marge:] Overleden 12 April 1886 // [cc 1983~1999 tB]

van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard,
dat Bernard Johannes Santbulte en Dorothea Kemink door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te
weten: Willem Karel Philip Avenarius, Landbouwer, oud vier en
veertig Jaren, Gerhard Rosier, Timmerman, oud twee en veertig
Jaren, Johan Bernard Brus, Landbouwer, oud dertig Jaren, en Gerrit
Rosier, [#Timmerman,] [√de doorhaling van een woord goedgekeurd] Timmerman, oud Zeven en twintig Jaren, alle wonende in
deze gemeente. / 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 en de getuigen. // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes Bernardus (Johan Bernard) Brus:
23-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 23-5-1876 No.
11. / Heden den Drie en twintigsten der maand Mei achttien honderd
zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk
aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben
plaats gehad op zondag den Zevenden en op zondag den Veertienden
Mei achttien honderd zes en zeventig, / Bernard Johannes Santbulte,
oud drie en dertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze
gemeente, meerderjarige Zoon van Christiaan Santbulte, overleden,
en van Harmina Beyer, Zonder beroep, mede in deze gemeente
wonende, ter eenre, / en Dorothea Kemink, oud vyf en dertig Jaren,
Zonder beroep, geboren en wonende te Suderwick, gemeente Bocholt
in Pruissen, meerderjarige dochter van Gerhard Kemink, overleden
en van Wilhelmina Kemink, Zonder beroep mede te Suderwick
meermeld wonende, ter andere zyde / En hebben tot dat einde aan ons
overgelegd: / 1o Een bewys afgegeven door het Raadslid te Liedern,
Kerkelyke gemeente Suderwick, meermeld, ten blyke dat de
afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting hebben plaats gehad. / 2o Een Certificaat van voldoening aan de
Nationale Militie. / 3o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o
Het geboorte attest der Bruid. / 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 getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Brus:
14-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-1-1879 No.
5. / Heden den Veertienden der maand January 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, Johannes Engelbertus
Wellink van beroep Landbouwer oud Vyftig jaren, en Johannes Bernardus Brus van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Maandag den Dertienden der maand January achttien honderd negen
en zeventig, des morgens ten Zes uren, in het huis Wijk C No. 40 in
Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes
en Zestig Jaren en twee maanden Jenneken [Sand>] Santbulte, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van de echtelieden Berend Sandbulte en Johanna Sonder, Akkerbouwers, alhier overleden. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met
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de Comparanten. / J E Wellink / J B Brus / VDLaar. // [cc 30-112000/19- 6-2002 tB]

na. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Jan Seinhorst Landbouwer oud Een en veertig jaren, en Hendrik
Geuien Landbouwer oud Een 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 de [Comparanten>] Comparant, en de Getuigen. // [cc 1983~
1999 tB]

– Johannes Carolus (Jan Carel) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 3-2-1797 geboren (AHA-volgnr.
2659), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 387:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 301
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Carel Brus
– Geboortedatum: den 3 Febr 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Arend Venneman vertrok naar Anholt. /
No 7 & 9 vertr mei 1829 naar Sub No 380.
[cc 29-7-2004/15-12-2004 tB]
– Johannes Carolus (Jan Carel) Brus:
4-2-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-2-1831 No 11 /
Heden den Vierden der maand February 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 Jan Carel Brus, Landbouwer oud drie En dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Grada
Kuning Zijne Huisvrouw oud Vyfentwintig jaren, op Donderdag den
Derden der maand February een duizend acht honderd een en dertig,
des voormiddags ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in
Voorst binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het
Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van WilhelmiDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johannes Carolus (Jan Carel) Brus:
20-1-1836: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-1-1836 No
9. / Heden den twintigsten der maand Januarij een duizend acht
honderd zes 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 Jan Carel Brus, landbouwer oud Zeven en dertig
jaren, en Derk Wellink, landbouwer oud vyf en vyftig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
dingsdag den negentienden der maand January een duizend acht
honderd zes en dertig des namiddags ten vier uren, in het huis No.
300 in Voorst binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zeven en
Zeventig Jaren is overleden Bernardus Immink, landbouwer, geboren
en woonachtig geweest in deze gemeente eheman van Reintje Preijer,
Zonder beroep in deze gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de
ehelieden Berend Immink en Hendrina Rabelink / 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 1983~1999 tB]
– Johannes Carolus Hubertus (Johannes Carolus Hubertus) Brus:
16-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-2-1878 No
26 / Heden den Zestienden der maand February achttien honderd acht
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en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hubertus Bernardus Brus
van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruida Verholt Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Donderdag den Veertienden der maand February achttien honderd acht en zeventig, des middags ten vier uren,
ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C No. 42 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht,
waaraan de voornamen Zyn gegeven van Willemina Francisca. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de Getuigen Johannes Engelbertus Wellink van beroep Landbouwer
oud negen en Veertig jaren, en Johannes Carolus Hubertus Brus
van beroep Landbouwer oud Zes 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. / H B Brus / J E Wellink / J
C H Brus / VDLaar. // [cc 1983~1999 tB]

Brusse dagloner oud vijftig jaren, en van Gerrit Jan Keuper dagloner
oud drie 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; hebbende
comparant en getuigen verklaard niet te kunnen schrijven / S
Horsting // [cc 12-6-2001/11-3-2002 tB]

– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Brusse:
13-3-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 13-3-1824 No 12 /
Heden den Dertienden der maand Maart een duizend acht honderd
vier en twintig, des voordemiddags om elf uren, is voor ons Steven
Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hermanus Voss dagloner oud negen en veertig jaren, woonachtig onder dit
Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van
eene dochter welke zijne huisvrouw Derse (!) Veldkamp oud zes en
twintig jaren, op vrijdag den twaalfden der maand Maart 1824, des
nademiddags ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Grada / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Brusse:
18-5-1824: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 18-5-1824 No 27 /
Heden den Achttienden der maand Mei een duizend acht honderd
vier en twintig, des voordemiddags om tien uren, is voor ons Steven
Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Arend
Helmink klompenmaker oud negen en veertig jaren, woonachtig
onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Sophia Dijcker oud
twee en veertig jaren, op maandag den zeventienden der maand Mei
1824, des nademiddags ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Reint /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Jan Hendrik Brusse dagloner oud vijftig jaren, en van reint
Rabelink wever oud acht 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; hebbende de getuigen verklaard niet te
kunnen Schrijven / A Helmink / S Horsting // [cc 12-6-2001/13-32002 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Brussen:
3-4-1853: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1549):
– Kind: Jan Hendrik Brussen
– Geboren: 3-4-1853 (geboren in de gemeente Keppel)
– Gedoopt: 8-5-1853
– Vader: Berend Brussen
– Moeder: Anna Grada Willmina (!) Abbink
[cc 6-2-2009/8-12-2009 tB]

Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Jan Willem van Rooijen oud Twee en Veertig Jaren, Landeigenaar / en Teunis Teunissen oud Acht en dertig Jaren, halve Tabakker / wonende beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard,
dat Geertruij Gerritsen te voren genaamd Dirksen, huisvrouw van
Jan Severijn Brusse geboren te Wageningen, dochter van Dirk
Gerritsen geboren en wonende te Wageningen en Lubbertje Hendriks
geboren en overleden te Wageningen op den Zeven en twintigsten
Januarij dezes Jaars S’namiddags om half drie uren in den ouderdom
van twee en dertig Jaren in de beneden buurt dezer Stad La B No 112
is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na
voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc
1983~1999 tB]

– Johannes Severinus (Jan Severyn) Brus:
20-4-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 20-4-1818
No. 53 / Op heden den Twintigsten April agttien honderd en Achttien
des voormiddags ten Negen uren, compareerde voor Ons Carel
Anthony Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan van Mossel oud zes
en zestig Jaren, Kommissaris der wagen Vheeren / en Louis Henry
Streng oud Acht en Veertig Jaren, bode van dit stads bestuur /
wonende beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Jan
Severyn Brus geboren te wageningen, zoon van Gerrit Jan Brus geboren te Varseveld en Bartje Timmermans geboren te Hemmen beide
ten nagenoemden sterfhuize woonachtig op den negentienden April
dezes Jaars s’morgens om half zes Uren in den ouderdom van drie
jaren aan de Hoogstraat dezer stad L: A no 116 is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes Severinus (Jan Severijn) Brusse:
29-1-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 29-1-1819
No. 3 / Op heden den Negen en Twintigsten Januarij achttien
honderd en negentien, des voormiddags ten Elf uren, compareerde
voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van

– Johannes Theodorus (Johannes Theodorus) Brus:
19-4-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-4-1845 No
49 / Heden den negentienden der maand April 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 Theodorus
Brus, van beroep Landbouwer, oud vyf en veertig jaren, en Theodorus Rademaker, van beroep daglooner oud acht en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op Vrydag den achttienden der maand April achttien honderd vijf
en veertig, des morgens ten tien uren, in het huis No. 311 in Voorst,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en tachentig
jaren is overleden Elisabeth Brus, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Evert Venderbos, en
dochter van wylen de ehelieden Theodorus Brus en Christina
Mutters; Zynde de overledene geweest tante van den eerstgenoemden
Comparant. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
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duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. //
[cc 1983~1999 tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Brus:
11-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 11-5-1876 No.
5. / Heden den Elfden der maand Mei achttien honderd zes en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente,
ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier

zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den dertigsten April
en op zondag den Zevenden Mei achttien honderd zes en zeventig, /
Hendrik Jan Doornink, oud Vyf en twintig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in de gemeente Wisch, meerderjarige zoon van
Gerrit Willem Doornink en van Willemina Wissink, echtelieden,
Landbouwers, mede in de gemeente Wisch wonende, / en Tonia
Brus, oud Een en twintig Jaren Zonder beroep, geboren en wonende
in deze gemeente, minderjarige dochter van Jan Willem Brus en van
Berendina Heyink, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze gemeente, ter andere zyde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van den
Burgerlyken Stand der gemeente Wisch ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en zonder stuiting zyn afgeloopen. /
2o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 3o De
toestemming van den kommanderenden Officier van het achtste
Regiment Infanterie aan den Bruidegom tot het aangaan van een
huwelyk. / 4o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 5o Het
geboorte attest der Bruid. / De Ouders van den Bruidegom en de
ouders der Bruid, alle alhier tegenwoordig hebben ons verklaard
hunne 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 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 Hendrik Jan Doornink en Tonia Brus door het Huwelijk
zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten:
Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie en zestig Jaren,
Jacobus Everardus Teger, Bakker, oud Vier en dertig Jaren, Theodorus Span, Arbeider, oud Vyf en veertig Jaren en Hendrikus Fredrikus
Bertels, Gemeentebode, oud zes en veertig Jaren, alle wonende in
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– Johannes Wilhelmus (Joannes Wilhelmus) Brusse:
2-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 2
Junii / Baptizatus est Joannes wilhelmus / parentes Henricus brusse
et wilhelmina Janssen / patrini Henricus gasselder bernt Janssen
assistens et gertrudis Cruse // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 29-8-1824 geboren (AHA-volgnr.
3289), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826),
volgnr. 511:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 383
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 5)
– Naam: Jan Willem [Brus]
– Geboortedatum: den 29 August 1824
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7) Hendrika Bosboom / 8) & Gerrit Jan
Wildenbeest Mei 1827. vertrokken
[cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]
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deze gemeente. / 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, de Ouders van den Bruidegom en de Ouders der
Bruid en de getuigen. // [cc 1983~1999 tB]

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Luimes van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Willemina Lammers Zyne huisvrouw,
zonder beroep op maandag den eersten der maand February achttien
honderd zes en tachtig, des middags ten Vier uren, ten huize van hem
comparant in Bredenbroek Wijk C No. 141 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Hendrik Jan / Waarvan wij deze Acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Derk Brus
van beroep arbeider oud Zeven en Vyftig jaren, en Jan Willem Brus
van beroep landbouwer oud drie en Vyftig 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 1983~1999 tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Brus:
6-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-6-1879 No. 65
/ Heden den Zesden der maand Juny achttien honderd negen en
zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jan Willem Brus van
beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, en Arend Jan
Miggelbrink van beroep Landbouwer oud veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag
den Zesden der maand Juny achttien honderd negen en zeventig, des
nachts ten drie uren, in het huis Wijk C No. 137 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Een en
Vyftig Jaren en Elf maanden Geertruid Wensink, Zonder beroep, geboren in de gemeente Dinxperlo en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoote van Jan Willem Rensink, Timmerman
wonende in deze gemeente, Zynde de namen der Ouders van de overledene den aangevers 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. / J W Brus / A J Miggelbrink / VDLaar. // [cc 5-42001/21-7-2002 tB]

– K...: / – L...:
– Margaretha (Margriet) Brus:
30-1-1765: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1765 / den
30 Januarij is margriet Brus overleden // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Brus:
3-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-2-1886 No. 25 /
Heden den derden der maand February achttien honderd zes en
tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester

– Maria (Maria) Brussen:
9-2-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 9-2-1843 No 6. /
Heden den negenden der maand february 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: Jan Wensink oud zeven en veertig
jaren, landbouwer en Willem Koenders oud Zeven en vijftig jaren,
klompenmaker beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons
hebben verklaard, dat op den negenden der maand februarij des jaars
achttien honderd drie en veertig, des morgens ten Zeven uren, op ’t
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Beggelder in het huis, No. 192 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren is overleden Gerrit Jan Bosman
Zonder beroep en ongehuwd, geboren en wonende binnen deze
Gemeente, Zoon van wijlen de Ehelieden Derk Bosman en Maria
Brussen. / 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
1983~1999 tB]

– Mechtildis (Mechelt) Brusse:
21-3-1788: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1788. /
Maart 21. / Mechelt Brusse. / van Silvold. // [cc 1983~1999 tB]

– Maria Margaretha (Maria Margareta) Brussen:
24-3-1823: Geboortenregister schoutambt Hummelo en Keppel, 243-1823 No 21 / Heden den Vierentwintigsten der maand Maart een
duizend acht honderd drie en twintig, des [voorgedrukt:] demiddags
om twaalf uren, is voor ons Egbert Garretsen Schout en Secretaris en
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Hummelo
en Keppel, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Brussen van
beroep Landbouwer oud VierenZestig Jaren woonachtig in de gemeente Hummelo onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Johanna Gielink oud drie en veertig jaren, op Zaturdag den
twee en twintigsten der maand Maart 1823, des avonds ten tien uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaamen te willen geven van Maria Margareta. / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Willem
Nyenhuis van beroep Brouwer oud drie en veertig jaren, en van
Albarth Eggink van beroep Landbouwer oud Vyfendertig 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 ingeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend / H Brussen / D W Nijenhuis / A: Eggink / Egb: Garretsen
// [cc 1983~1999 tB]
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– Mechtildis (Megteld) Brus:
20-8-1795: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1795 / Den
20 Augustus is megteld Brüs overleden // [cc 1983~1999 tB]
– N.N. Brussen:
27-7-1747 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 238): /
Julij / Den 27sten Jenneken Obrink Wed: Brussen / den 29 begr: // [cc
1983~1999 tB]
– O...:
– Petrus (Peter) Brus:
26-7-1893: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-7-1893 No.
29 / Op heden den Zes en twintigsten Juli achttien honderd drie-ennegentig, zijn voor Ons Johannes Matheus Louis Bellaard, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het Huis der
Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Bernhard Anton Ringelings, arbeider, oud drie en twintig jaren, geboren te Oberhausen in
Pruisen en wonende in deze gemeente; meerderjarige Zoon van de
echtelieden Anton Ringelings, bergwerker, en Arnoldien Boland,
zonder beroep, beiden overleden te Oberhausen in Pruisen, ter eenre,
/ En Antoinetta Berendina Vriezen, zonder beroep, oud drie en twintig jaren, geboren en wonende in deze gemeente; meerderjarige dochter van de echtelieden Rudolf Fredrik Vriezen, arbeider, en Aleida
Hendrica Scholten, zonder beroep, beiden wonende in deze
gemeente, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende blykens de
hierbij overgelegde notariëele acte, ter andere zijde. / ons overleggenDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 123

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 124

de de navolgende stukken: / 1o Een geboorte-extract van den bruidegom. / 2o Een overlijdens-extract van zijnen vader. / 3o Een overlijdens-extract van zijne moeder. / 4o Een bewijs dat hij geene plichten ten aanzien van de Nationale militie hier te lande te volbrengen
heeft gehad. / 5o Een geboorte-extract van de bruid. / 6o Een acte
gepasseerd voor den Notaris Arnoldus Lucas Meyjes te Gendringen,
waarbij de ouders der bruid hunne toestemming hebben gegeven tot
dit huwelijk. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen
binnen deze Gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad op
Zondagen den Zestienden en drie en twintigsten Juli dezes jaars /
Gehoord de verklaring der partijen dat zij elkander tot echtgenooten
aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten 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 Bernhard Anton Ringelings En
Antoinetta Berendina Vriezen door het Huwelijk zijn vereenigd. /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
de nagenoemde uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen als: Derk
Jan Scholten, arbeider, oud drie en zeventig jaren; Peter Brus, landbouwer, oud een en vijftig jaren; Jan Willem Gosselink, boerenknecht, oud zes en twintig jaren en Albert Johan Ratering, Schoenmaker, oud zes en twintig jaren; allen wonende in deze gemeente. /
En is dezelve na voorlezing door Ons onderteekend met den bruidegom, de bruid en de getuigen. / [met potlood in de marge, en vervolgens weer uitgeveegd: C no 26 Voorst] // [cc 1983~1999 tB]

Gerrit Brus te Mechelen onder Gendringen / na Emmerik. // [cc
1983~1999 tB]

– Q...:
– Reinera (Reinira) Brus:
13-4-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 / [sc.: April 13.]
/ Arnoldus Hesseling wedwenr in Emmerik / en Reinira Brus d.v.
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– Severinus (Sevrien) Brusse:
9-12-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 9-12-1812 No. 10
/ In den Jaare agtien hondert, en twaalf, den Negende December, des
Nademiddags Een uur, is voor ons Maire der gemeente Netterden,
canton gendringen, Departement van den Booven yssel, verscheenen,
Wessel Breukelder Landbouwer, oud, Zeven en Dertig Jaaren, weduwenaar van wijlen Jenneken Sons, woonende in deze Gemeente,
meerderjaar[ig]en Zoon, van Jan Breukelder, Landbouwer en
Johanna Priems, gewoont hebbende in de gemeente Varsseveld,
Canton Terborg, en aldaar den vader, op den Vijftiende Januarij
achtien hondert Elf en de Moeder, op den Zesde Julij Zeventien
hondert Zeven en Negentig overleeden, Zoo als blykt uit de acte van
Overlijden, afgegeeven door de Maire van gemelde Gemeente,
Grootouders Wessel breukelder, overleeden den drie en twintigste
Maart Zeventien hondert Zes en vijftig, en Lubbering Ramaker,
overleeden, den drie en twintigste februarij Zeven tien hondert Een
en tagtig, meede in de gemeente Varsseveld, Zoo als blykt by Attest
door de Maire van gemelde Gemeente afgegeeven / en Johanna
Alijda Brusse, Dienstmeid, oud Zeven en dertig Jaaren, woonende in
de gemeente Gendringen, Departement van den booven IJssel,
Meerderjaarige Dochter van Sevrien Brusse, den vijfde December
Zeventien hondert twee en Negentig, in de Mairie Varsseveld, canton
ter borg over leeden, Zoo als blykt uit de acte van Overlijden, afgegeeven door de Maire van gemelde gemeente, en Enneke Gemmink,
hier teegenwoordig en toestemmende, welke ons hebben Verzocht,
om over te gaan tot het [lees: de] voltrekking van het tusschen hun
Ontworpen Huwelijk, en waar van de afkondigingen gedaan Zijn,
voor de hoofd ingang van ons Gemeente huis, te weeten de Eerste op
Zondag den Negen en twintig November, en op Zondag daar aan
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volgende, den Zesde December, dezes Jaars agtien hondert en twaalf,
des S’Morgens Agt uuren, welke afkondigingen, meede hebben
Plaats gehad, voor de hoofd Ingang van het gemeente Huis, te gendringen, geene Opposities teegen gemelde Huwelijk, by ons aangedient Zijnde Zoo hebben Wij voldoende, aan hun Verzoek, naar voorlezing van alle Stukken booven Genoemd, en van Hoofdstuk Zes, van
den tytel van het civiel Wetboek over het huwelijk, aan den
Aanstaande Echtgenoot en de Aanstaande Echtgenoote, Afgevraagd,
of Sy Elkanderen, voor Man en vrouw willen neemen Elk hunner
afzonderlijk, en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo Verklaaren
wij in naam der Wet, dat wessel Breukelder, en Johanna Alijda Brusse, in het huwelyk Verbonden Zijn, van al het welk wij acte hebben
opgemaakt, in teegenwoordigheid van Bernardus Ter Maat, Klompemaker, oud vijftig Jaaren, derk te wit, Landbouwer, oud agt en veertig Jaaren, Hendrik Reusink wever, oud Zeven en Veertig Jaaren, en
gradis Eppink, Landbouwer, oud Zes en dertig Jaaren alle in deze Gemeente woonagtig, welke na aan hun Gedaane voorleezing, met ons
de contracteerende benevens de getuige deze Acte geteekent, uitgenoomen de Bruid en des Zelfs moeder, als meede Derk te wit, als getuigen, welke verklaart hebben, niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1983~1999 tB]

Sophia Brusse / Patrini Henricus Imminck et willemina SchivelKamp. // [cc 1983~1999 tB]

– Sophia (Sophia) Brusse:
31-5-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 /
31 maji / Baptizatus est Joannes / Parentes Bernardus imminck et Sophia Brusse / patrini henricus imminck et [#Sop Schivelkamp. // [cc
1983~1999 tB]

– Sophia (Vieken) Brussen:
16-1-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 /
16 Janu: / Baptizatus est Wilhelmus / parent. Joannes Hubes et
Enneke Janssen / pat. Gerth Sent et Vieken Brussen. / Ass: Gerth
Rheinholt // [cc 1983~1999 tB]

– Sophia (Sophia) Brusse:
6-8-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 /
6ta august. / Baptizatus est Joannes / Parentes Bernardus imminck et

– Sophia (Vyken) Brusse:
18-3-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno
1758 / 18 Martii / Joannes et Maria gemini baptizati / parentes
Henricus Brauer et Maria Muerkes / patrini Joannis. Arend Boss
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– Sophia (Sophia) Brusse:
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
1983~1999 tB]
– Sophia (Sophia) Bruss:
3-2-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742 / 3.
febr. / Baptizatus est Gerardus / Parentes Bernardus Imminck et sophia Bruss / Patrini Gerardus Thenholder et Elske Welscher // [cc
1983~1999 tB]
– Sophia (Vijken) Brussen:
26-3-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 26
Mert: / Berent Imming. wedeman van Vijken Brussen uijt Voorst, en
[#Jantje Nienhuijs] Hendrina Robelings Dogter van Gerrit Robeling
en Jantje Nienhuijs. uijt Zilwolde. / Dese zijn den 22 April hier
copuleert. // [cc 1983~1999 tB]
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Derresken Muerkes / patrini Mariae Henricus Huekhorst et Vyken
Brusse // [cc 1983~1999 tB]

– Theodora (Theodora) Brus:
5-4-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder
het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 757): [1822.] / 5 April: / Bp~ti Gemini Wilhelmus Hubertus / F: l: Caroli Brus et Wilhelminae Leijen Par: /
Henricus Brus et Gerritje Overkamp Susc: / [et] Theodorus Hubertus:
Par: ut Supra. // Evert Roes, et Theodora Brus Susc: // [cc 25-102007/21-2-2008 tB]

– Theodora (Theodora) Brussen:
3-8-1733: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1733 / 3
augusti / Baptizata est margaritha / parentes Joannes Hubers et
Theodora Brussen. / patrini Henricus Hubers et Theodora Brussen
// [cc 1983~1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) Brusch:
27-3-1810: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1810 / 27
martii / Henricus Hebing, et Dorothaea Brusch. / testes Gerarda van
Westerop, et Hendrina te Boekhorst // [cc 1983~1999 tB]

– Theodora (Theodora) Brus:
18-1-1866: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1866. / January 18. /
Berend Bosman en Theodora Brus. // [cc 1983~1999 tB]

– Theodora (Dirkje) Brussen:
14-5-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 14-5-1819
No. 31 / Op heden den Veertiende Meij des Jaars achttien honderd en
negentien, des voormiddags ten tien uren, compareerde voor Ons Mr
Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gerrit
Jan Brussen oud acht en Dertig Jaren, Timmerman / en Hendrik
Engelbart van Rennes oud vijf en Twintig Jaren, Bode van dit Stads
Bestuur / wonende beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Dirkje Brussen Geboren te Wageningen, dochter van
Gerrit Jan Brussen voornoemd en Aalbarta Timmerman, beide ten
nagemelde Huize woonachtig, op den Dertienden Meij dezes Jaars ’S
namiddags om Twee Uren in den ouderdom van zeven Weeken aan
de Hoogstraat dezer Stad La A. No 116 is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc 1983~1999 tB]

– Theodora (Theodora) Brussen:
1-2-1873: Geboortenregister gemeente Angerlo, 1-2-1873 No. 6. /
Heden den eersten February des jaars een duizend acht honderd drieen-zeventig, is voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Angerlo
verschenen Peter Schuijling, van beroep arbeider, oud achtendertig
jaren, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op
den eenendertigsten Januarij dezes jaars ten acht ure des voormiddags
Zijne Echtgenoote Theodora Brussen, zonder beroep, in zyn huis
Lett. D No. 8 in deze Gemeente, is bevallen van eenen zoon aan
welke zal worden gegeven de voornaam van Hendrik. / Van welke
aangifte, geschied in tegenwoordigheid van Harmen Bruil oud Zesenzeventig jaren, van beroep timmerman, wonende in deze gemeente en
van Lambert Buunk oud dertig jaren, van beroep boerenknecht,
wonende in deze gemeente, wij deze Acte hebben opgemaakt welke
in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is
onderteekend geworden door ons benevens door den Comparant en
de getuigen. // [cc 1983~1999 tB]
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– Theodora (Theodora) Brussen:
22-4-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 22-4-1873 No 18. /
Heden den twee en twintigsten April des jaars een duizend acht honderd drie-en- zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Angerlo, verschenen Peter Schuijling, vader van na te melden overledene, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze
gemeente en Hendrikus Beekman, oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den twee en twintigsten April dezes jaars des voormiddags ten half twee ure, in deze Gemeente is overleden Hendrik
Schuijling, oud twee maanden Zonder beroep, geboren en wonende
in deze gemeente, Zoon van Peter Schuijling, arbeider, en van Theodora Brussen, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente, – /
van welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten. / P schuiling / H Beekman / C M Brantsen // [cc 16-2- 2001/18-6-2001 tB]

beide wonende in deze gemeente, / van welke verklaring wij deze
Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de comparanten. – / P schuiling / H. Beekman / C M
Brantsen // [cc 16-2-2001/12-7-2001 tB]

– Theodora (Theodora) Brussen:
20-5-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 20-5-1873 No 24. /
Heden den twintigsten Mei des jaars een duizend acht honderd drieen-zeventig, zijn voor ons Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Angerlo, verschenen Peter Schuijling, vader van na te melden overledene, oud achtendertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze
gemeente en Hendrikus Beekman, oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den negentienden Mei dezes jaars des namiddags ten
Zes ure, in deze Gemeente is overleden Jan Schuijling, oud twee jaar,
zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, zoon van
Peter Schuijling, arbeider, en van Theodora Brussen, zonder beroep,
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus (Theodorus) Bruss:
6-1-1681: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1681 / 6 Jan. / baptizatus ê Theodorus Henricus / filius
Theodori et Geseke Bruss. / Susceptores Joannes Bucker et Helena
Muller. // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Bruss:
28-6-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 /
28 Junij / Baptizata est Catharina Aleidis / Parentes Johan Bernt
Gerritzen et Agnes Hulskamp / Patrini Theodorus Brüss et Agnes
Boelen // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Derrick) Bruss:
29-11-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742 /
29. nov. / Baptizatus est Joannes / Parentes Wilhm Termaet et
Arnolda Sijbelinck / Patrini Derrick Bruss et Henrica Boumans //
[cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Derk) Brussen:
4-4-1750 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 418): /
April / Den 4den Derk Brussen / den 7den begraven // [cc
1983~1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Brussen:
5-4-1750 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 419): /
April / Den 5den Derk Brussen zijn dogter / den 7den begraven //
[cc 1983~1999 tB]

– Theodorus (Derk) Brusse:
8-3-1761: RBS 507 (Doetinchem): [1761] / Berent Wolterink Wedaar
van wijle Maria Huethorst onder Zelhem, / En Henderske Brusse jd.
van wijle Derk Brusse, wonende onder ons Richterampt, / Maart 815-22, Copl. 29 dito. // [cc 1983~1999 tB]

– Theodorus (Derck) Brus:
6-1-1754: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1754. / den 6.
Jan: / Frerick Schutt, zoon van wijlen Bartelt Schutt uijt Voorst. / en
Aleida Brus, Dogter van wijlen Derck Brus uijt Voorst. / dese zijn
den 27. Jan: alhier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Brus:
8-9-1754: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1754. / den 8.
Sep: / Theodorus Brus; Zoon van wijlen Derck Brus uijt Voorst /
en Christina Mutters, Dogter van Berent Mutter uijt Dinden. / dese
zijn den 13 Oct: hier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Brus:
10-8-1755: Theodorus Brus, boerderij, geb. 10-8-1755 (woonplaats:
Voorst); zie bron 8110906a nr. 530 // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Bruss:
16-1-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno
1758. / 16 Januarii [in margine: datum 1. Aug: 1804] / Anna
Elizabetha / filia Theodori Bruss et Christina Mutters. / Patrini
Hendric Ten hoonsel et Joanna Bruss. // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Bruss:
19-1-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Anno
1758. / 19 Januarii [in margine: datum 1 Aug: 1804] / Baptizatus est
Theodorus Henricus / Parentes Fredericus Schutt et Aleyda Bruss /
patrini Theodorus Bruss et Agnes Schutt. // [cc 1983~1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus (Derck) Brus:
15-11-1767: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1767. / den 15.
Nov: / Hendrick ter Horst Zoon van Evert ter Horst uijt Our onder
Gendringen. / en Johanna Brus, Dogter van wijlen Derck Brus uijt
Voorst onder Gendringen. / den [^Dec:] 6. hier gecopuleert. // [cc
1983~1999 tB]
– Theodorus (Derk) Bruissen:
13-4-1770: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad
105v, rechterkolom): / 1770 / [na: “den 13 [sc.: April] tot Ledematen
aangenomen”] / van Huet 14 April / Derk Bruissen // [cc 1983~1999
tB]
– Theodorus (Derk) Brus:
1-11-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772. / Nov 1 / Derk
Brus Z v. wijl Hendrik Brus uijt Mechelen / en Aleida Dolvos
wedw~e van wijl Everhard Rap uijt Gendringen / alhier getrouwt 15.
// [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Derk) Brus:
2-3-1774: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1774 / Den
2 maart is Derk Brus over lden // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Doorus) Brussen:
28-3-1778: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1778 / Den
28 maart is doorus brussen overled[en] // [cc 1983~1999 tB]
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– Theodorus (Dores) Brus:
9-1-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / [sc.: Jan:] 9. /
Evert Venderbos. / wedwenr van wijl: Jantje Nagels. / en Anna Elisabeth Brus. d.v. wijl: Dores Brus / beide uijt Voorst onder Gendringen. / getrouwt alhier 30 Jan // [cc 1983~1999 tB]

en hebben dezelve na voorlezing onderteekend met de declaranten. /
[handtekening van de ambtenaar:] J: de Bruijn // [cc 1983~1999 tB]

– Theodorus (Dores) Brus:
19-10-1783: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1783 / [sc.: Oct:] 19
/ Berend Hendrik Tichelovend. Z:v: Jan Tichelovend [<Tichelovent]
onder Anholt. / en Berendina Brus d.v. wijl: Dores Brus. uijt Voorst
onder Gendringen. / [verzonden] na Anholt // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Theodoor) Brus:
11-1-1784: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1784. / [sc.: Jan.] 11. /
Theodoor Brus. Z:v. wijl: Theodoor Brus uijt Voorst onder Gendringen. / en Maria Anna Kosters d.v: Wessel Kosters uijt Haalderen
in het Cleefse: / [getrouwd:] Feb 1 // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Derk) Brus:
2-3-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / Den
2 Maart is Derk Brus overleden // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Derk) Brus:
6-2-1815: Overlijdensregister gemeente Zutphen, 6-2-1815 No 25 / In
het jaar achtien honderd vijftien den Zesden Februarij zijn voor ons
vice Burgemeester van Zutphen Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat gecompareerd Garret Jan Teunissen en Derk Brus geburen
welke ons hebben verklaard dat op den Vierden February dezes jaars
des nademiddags ten vier uren in het huis No. 205 is overleden Anna
Kempers oud drie en Zeventig Jaren weduwe van Steven Ceelij
nalatende drie Kinderen / van al het welk wij acte hebben opgemaakt

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

– Theodorus (Derk) Brusse:
25-3-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 25-3-1816 [ongenummerde akte nr. 20]: Heden den Vijf en Twintigsten der maand
Maart een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om half
twaalf uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester,
als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem,
Provintie Gelderland, verschenen Cornelia Weerts, Vroedvrouw van
het Regterambt Doetinchem oud veertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van eene Dochter welke [#zijne huisvrouw] Johanna Westhoff,
Zonder beroep oud Vier en Twintig jaren, op Zondag den Vier en
Twintigsten der maand Maart, Voormeld, des nademiddags ten drie
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke [hij>] zij verklaard heeft
de voornaamen te willen geven van Christina Catharina / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Brusse,
Poortier, oud drie en Zestig jaren, en van Antonie Teunessen
Voerman oud Zeven 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,
benevens de Vroedvrouw, Derk Brusse en den Secretaris, hebbende
Antonie Teunessen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / D: Brussen /
C Weerts / E: J Planten / G: C: Termaat Secretaris // [hiernaast de
volgende aantekening in de marge:] Wij Burgemeesteren der Stad
Doetinchem; gezien eene akte op den 17 april 1816, door den
President Burgemeester en ambtenaar van den Burgerlyken Staat
dezer Stad, opgemaakt Waarbij Lambertus Verheij oud 57 Jaren
Logementhouder, en Johanna Westhoff 24 Jaren oud Zonder beroep,
beide te Doetinchem wonende door het huwelyk verëenigd zijn, en
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deze tevens ingevolge artikel 311 van het Burgerlyk Wetboek, hebben gewettigd, het Kind, met namen Christina Catharina, waarvan
laatstgemelde op den 24 maart bevallen was, en hetwelk op gedane
aangifte van de vroedvrouw Cornelia Weerts, daags daaraan volgende in de Registers van geboorte is ingeschreven: hebben alzoo ter
voldoening aan art: 49 van het Burgerlijk Wetboek in margine dier
akte de vereischte annotitie van deze wettiging gemaakt. / Waarvan
akte gedaan te Doetinchem den 15 maart 1817. / E: J: Planten / G: C:
Termaat. Secretaris // [cc 1983~1999 tB]

– Theodorus (Derk) Brussen:
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
1983~1999 tB]

– Theodorus (Derk) Brussen:
26-9-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 26-9-1816
[nummer] 83 / Heden den Zes en twintigsten der maand September
een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om acht uren, is
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Brussen Timmerman oud vijftig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw
[^Hendrieca] Willemiena Loverink oud acht en dertig jaren, op
Woensdag den vijf en twintigsten der maand September, des middags
ten Een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Willemiena / waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan
Klein Hesselink Weever, oud acht en Veertig jaren, en van Garrit Jan
Rutgers Weever oud Zes en twintig 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 /
H J Klyn Hesselink / G J Rutgers / Derk Brussen / A. Hesselink //
[cc 1983~1999 tB]

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

– Theodorus (Derk) Brusse:
13-5-1819: Hendrina Hengeveld, eigen werk doende, overleden op
13 mei 1819 te Etten (huis nr. 82), weduwe van wijlen Hendrik
Lovink, nalatende zes kinderen: Harmina Lovink, vrouw van Derk
Jan Ovink te Silvolde, Hendrika Lovink, vrouw van Derk Brusse te
Varsseveld, Hendrik Jan Lovink, boerenknecht te Hummelo, Gradus
Lovink, eigen werk doende te Etten (huis nr. 82), Geertruid Lovink,
eigen werk doende te Etten, en Hendrina Lovink, dienstmeid te
Silvolde; nagelaten goederen: een stuk bouwland, gelegen op het
IJsselstuk onder Etten, groot 125 roeden, en een dito stuk bouwland,
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gelegen op het IJsselstuk onder Etten, genaamd den Poelakker, groot
ongeveer 200 roeden; zie AHA-bron 8190914b // [cc 1983~1999 tB]

dochter van wylen de ehelieden Theodorus Brus en Christina
Mutters; Zynde de overledene geweest tante van den eerstgenoemden
Comparant. / 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 1983~1999 tB]

– Theodorus (Theodorus) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 2662), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 387:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 301
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 4)
– Naam: Theodorus [Brus]
– Geboortedatum: den 4 April 1822
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Arend Venneman vertrok naar Anholt. /
No 7 & 9 vertr mei 1829 naar Sub No 380.
[cc 29-7-2004/15-12-2004 tB]
– Theodorus (Theodorus) Brus:
19-4-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-4-1845 No
49 / Heden den negentienden der maand April 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 Theodorus
Brus, van beroep Landbouwer, oud vyf en veertig jaren, en Theodorus Rademaker, van beroep daglooner oud acht en twintig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden,
dat op Vrydag den achttienden der maand April achttien honderd vijf
en veertig, des morgens ten tien uren, in het huis No. 311 in Voorst,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en tachentig
jaren is overleden Elisabeth Brus, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Evert Venderbos, en
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Theodorus (Derk) Brus:
28-4-1867: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1867. / 28 April. /
Derk Brus en Bertha Udo. // [cc 1983~1999 tB]
– Theodorus (Derk) Brus:
3-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-2-1886 No. 25 /
Heden den derden der maand February achttien honderd zes en
tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Luimes van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Willemina Lammers Zyne huisvrouw,
zonder beroep op maandag den eersten der maand February achttien
honderd zes en tachtig, des middags ten Vier uren, ten huize van hem
comparant in Bredenbroek Wijk C No. 141 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Hendrik Jan / Waarvan wij deze Acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Derk Brus
van beroep arbeider oud Zeven en Vyftig jaren, en Jan Willem Brus
van beroep landbouwer oud drie en Vyftig 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 1983~1999 tB]
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– Theodorus Hendricus (Theodorus Henricus) Bruss:
6-1-1681: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1681 / 6 Jan. / baptizatus ê Theodorus Henricus / filius
Theodori et Geseke Bruss. / Susceptores Joannes Bucker et Helena
Muller. // [cc 1983~1999 tB]

drieca] Willemiena Loverink oud acht en dertig jaren, op Woensdag
den vijf en twintigsten der maand September, des middags ten Een
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Willemiena / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Klein Hesselink Weever, oud acht en Veertig jaren, en van Garrit Jan Rutgers
Weever oud Zes en twintig 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 /
H J Klyn Hesselink / G J Rutgers / Derk Brussen / A. Hesselink // [cc
1983~1999 tB]

– Theodorus Hubertus (Theodorus Hubertus) Brus:
5-4-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder
het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 757): [1822.] / 5 April: / Bp~ti Gemini Wilhelmus Hubertus / F: l: Caroli Brus et Wilhelminae Leijen Par: /
Henricus Brus et Gerritje Overkamp Susc: / [et] Theodorus
Hubertus: Par: ut Supra. // Evert Roes, et Theodora Brus Susc: // [cc
25-10-2007/21-2-2008 tB]
– U...: / – V...:
– Wilhelmina (Willemina) Brusse:
16-9-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736. /
16 September / Baptizata est Reijnera / Parentes fredericus aerntzen
et aleyda brussen / Patrini Derck ebberinck et willemina brusse // [cc
1983~1999 tB]
– Wilhelmina (Willemiena) Brussen:
26-9-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 26-9-1816
[nummer] 83 / Heden den Zes en twintigsten der maand September
een duizend achthonderd zestien, des agtermiddags om acht uren, is
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Brussen Timmerman oud vijftig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw [^HenDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Wilhelmina (Willemina) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 1758), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 278:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 211
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 3)
– Naam: Willemina [Brus]
– Geboortedatum: den 1 Junij 1792
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Theodorus Meurs Zie Sub No 325. /
Willemina & Gerritjen vert 1827. / 7 & 8 vert mei 1828
[cc 17-6-2004/12-9-2004 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Brusse (ook Brussen):
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 3282), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 510:
– Woonplaats: Groot Bredenbroek
– Huisnummer: 382
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 8)
– Naam: Willemina Brusse
– Geboortedatum: den [datum niet ingevuld] 1806
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4) Willemina vertrokken Mei 1827. / 7)
Adolf van Arragon 1826 Mei vertrokken / 8) W. Brussen naar
Dinxperlo Mei 1828
[cc 26-8-2004/6-3-2005 tB]

in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers
overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. met de [Comparanten>] Comparant, en de Getuigen. // [cc
1983~1999 tB]

– Wilhelmina (Wilhelmina) Brus:
4-2-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-2-1831 No 11 /
Heden den Vierden der maand February 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 Jan Carel Brus, Landbouwer oud drie En dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Grada
Kuning Zijne Huisvrouw oud Vyfentwintig jaren, op Donderdag den
Derden der maand February een duizend acht honderd een en dertig,
des voormiddags ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in
Voorst binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het
Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Wilhelmina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Seinhorst Landbouwer oud Een en veertig jaren, en
Hendrik Geuien Landbouwer oud Een en vyftig jaren, beide wonende
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

– Wilhelmina Francisca (Willemina Francisca) Brus:
16-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-2-1878 No
26 / Heden den Zestienden der maand February achttien honderd acht
en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hubertus Bernardus Brus
van beroep Landbouwer oud drie en dertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke verklaarde, dat Geertruida Verholt Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Donderdag den Veertienden der maand February achttien honderd acht en zeventig, des middags ten vier uren,
ten huize van hem Comparant in Voorst Wijk C No. 42 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelijk geslacht,
waaraan de voornamen Zyn gegeven van Willemina Francisca. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
de Getuigen Johannes Engelbertus Wellink van beroep Landbouwer
oud negen en Veertig jaren, en Johannes Carolus Hubertus Brus van
beroep Landbouwer oud Zes 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. / H B Brus / J E Wellink / J C H
Brus / VDLaar. // [cc 1983~1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Brus:
30-11-1743 (dodenlijst Varsseveld, RBS 1785, AHA-volgnr. 77):
Novembr: / Den 30sten gestorven Een kind van Willem Brus op
Huetink / den 2den Desember begr: // [cc 1983~1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 143

J.H.G. te Boekhorst – BRUS in het Algemeen Historisch Archief – pag. 144

– Wilhelmus (Willem) Brussen:
26-1-1744: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. / den 26.
Jan. / Willem Brussen, Zoon van wijlen Jan Brussen uijt Meggelen. /
en Eultjen Evers, Dogter van Derck Evers uijt Millingen. / dese zijn
den 16 Febr: hier gecopuleert. // [cc 1983~1999 tB]

Burgerlijken Staat van het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland,
verschenen / Willem Brusse, dagloner oud Vijf en dertig jaren, / en
Hendrik Jan te Kotte, oud Vier en dertig jaren, landbouwer / beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den veertienden der maand Januarij des jaars achttien honderd drie en
twintig, des voordemiddags ten Elf uren, in het huis No. 392. binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren, is overleden
Johanna Mebelder, Zonder beroep geboren onder Varsseveld, huisvrouw van Gradus Schuurman, dagloner, woonachtig te Varsseveld, /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met Hendrik Jan te Kotte hebbende Willem Brusse op
aanvrage om te tekenen verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc
1983~1999 tB]

– Wilhelmus (Willem) Brussen:
24-2-1816: Geboortenregister gemeente Varsseveld, 24-2-1816
[nummer] 21 / Heden den Vier en twintigsten der maand Februarij
een duizend achthonderd zestien, des voorde middags om Elf uren, is
voor ons Abraham Hesselink fungerende Burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Varsseveld, Provintie Gelderland, verschenen / Garrit Jan Ter Maat Weever oud Zeven en
twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Zandriena Mateman oud Zes en dertig jaren, op
Vrijdag den drie en twintigsten der maand Februarij, des morgens ten
vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de
voornaam te willen geven van Jantjen / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gradus Schuurman Dagloonder, oud Vijftig jaren, en van Willem Brussen Weever oud Zeven en
twintig 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
Getuijgen verklaaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Brusse:
17-1-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch d.d. 17-1-1823 No 5.
/ Heden den Zeventienden der maand Januarij een duizend acht
honderd drie en twintig, des voordemiddags om tien uren, zijn voor
ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout Ambtenaar van den

– Wilhelmus (Willem) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 998), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 140:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 124
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 15)
– Naam: Willem [gedeeltelijk weggesneden:] Brus
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 11) Frederik Gielink Mei 1827. vertrokken. / 4 Helena Mei 1827 vert. / 12 H: Giebink vert Sub No 141 / No
14 Peter Schwiening (abuisivelyk Johannes) vert mei 1829 naar Sub
No 72
[cc 6-5-2004/4-8-2004 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 2661), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 387:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 301
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 3)
– Naam: Willem [Brus]
– Geboortedatum: den 4 April [1821, met potlood veranderd in:]
1822
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6 Arend Venneman vertrok naar Anholt. /
No 7 & 9 vertr mei 1829 naar Sub No 380.
[cc 29-7-2004/15-12-2004 tB]

– Wilhelmus (Willem) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4936), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 837:
– Woonplaats: Warm
– Huisnummer: 600
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Willem Brus
– Geboortedatum: den Zie Sub No 796
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Timmerman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Hendrika Tigcheloven Mei 1827 overleden / Gradus Meyer vertrokken 1826 Mei / Hendrika Ernst vert Mei
1826
[cc 18-11-2004/20-6-2005 tB]

– Wilhelmus (Willem) Brus:
31-12-1826 t/m 1836 (register): (AHA-volgnr. 4767), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 796:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 575
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 3)
– Naam: Willem [Brus]
– Geboortedatum: den 5 Decemb 1808
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Willem Mei 1827 vertrokken naar Sub
No 837
[cc 18-11-2004/9-6-2005 tB]

– Wilhelmus (Willem) Brus:
2-7-1834: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-7-1834 No 58
/ Heden den Tweeden der maand July een duizend acht honderd vier
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 Lambertus Luimes, dagloner oud negen en dertig jaren, en Willem Brus, timmerman oud Zes en twintig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag
den eersten der maand July een duizend acht honderd vier en dertig
des namiddags ten Zes uren, in het huis No. 134 [in>] op de Wals
binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zes en vyftig Jaren is
overleden Johanna Geurtsen, Zonder beroep geboren te Emmerik in
Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, ehevrouw van Jan
Kaalberg, landbouwer in deze gemeente woonachtig, dochter van
wylen de ehelieden Willem Geurtsen en Maria Paal / Ons van deze
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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 laatstgenoemden Comparant, hebbende de eerstgenoemde
daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1983~1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Brus:
7-8-1834: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 7-8-1834 No 18 /
Heden den Zevenden der maand Augustus achtien honderd vier en
dertig, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons Daniël Lodewyk
van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen
in het huis der Gemeente Gerardus Joannes te Boekhorst oud Zes en
dertig jaren, Metselaar geboren en woonachtig in deze Gemeente
meerderjarige zoon van Everhardus te Boekhorst, Metselaar, oud,
Zeventig Jaren en van Wilhelmina Elsink, oud Zeventig Jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig hierby tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter eenre; – en Everdina van Dillen oud vyf en
twintig jaren; Zonder beroep geboren en woonachtig in deze
Gemeente, meerderjarige dochter van wylen de ehelieden Henricus
van Dillen en Hendrina Reynold ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Antony Knaven, eigenwerk doende, oud vyf en dertig Jaren, Willem Brus, timmerman, oud Zes en twintig Jaren,
Hendrik Keemink, dagloner, oud vier en vyftig Jaren, Arend Goosen,
landbouwer, oud Zes en vyftig Jaren, alle vier in deze gemeente
woonachtig en verklarende in geenen graad van verwantschap met
partyen te bestaan, door hun als getuigen [#door hun als partijen]
hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun
voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; en daar ons geene
wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen,
zoo hebben wij, aan hun verzoek voldoende, hun alle de bij de wet tot

dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De actens van
Huwelijksafkondigingen, op den bij de wet bepaalden tijd binnen
deze Gemeente gedaan. / waartegen niemand in Oppositie is gekomen / 2. Het Certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie / 3.
Het doopattest van den Bruidegom. / 4. Het doopattest der Bruid / 5.
De doodattesten van de ouders der Bruid / 6. De doodattesten van de
grootouders van vaderszyde der Bruid / 7. Het doodattest van den
grootvader van moederszyde der Bruid / En vermits de Bruid geene
bewyzen konde produceren van het overlyden harer grootmoeder van
moederszyde, Zoo hebben wy overeenkomstig het advis van den
Staatsraad van den 27. Messidor 13e Jaar de Bruid aangemaand om
ons by Eede te verklaren, dat de plaats waar hare grootmoeder van
moederszyde het laatst gewoond heeft en gestorven is, haar onbekend
is, en nadat Zy ons by Eede verklaarde daarvan geene de minste
Kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze verklaring ook door de
vier genoemde getuigen doen afleggen / en eindelyk daar in het overgelegde doodattest van de moeder der Bruid de naam en voornaam
Staan Hendrina Reinholt, terwyl dezelve volgens het overgelegde
doopattest der Bruid moesten Zyn Hendrina Reynold, Zoo heeft de
Bruid overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard dat de
alhier genoemde Hendrina Reinholt is geweest hare wezentlyke moeder, en dat haren eigentlyke naam is geweest Hendrina Reijnold /
Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, 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 in naam der wet verklaard, dat Gerardus Joannes te Boekhorst en
Everdina van Dillen door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na voorlezing, door
ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, de vader des Bruidegoms, en de twee eerstgenoemde getuigen, hebbende de moeder
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des Bruidegoms en de twee laatstgenoemde getuigen, daartoe door
ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven / onder
goedkeuring van vier woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc
1983~1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Brus:
4-2-1864: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-2-1874 No. 12
/ Heden den Vierden 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, Johannes Engelbertus
Wellink van beroep Landbouwer oud Vyf en Veertig jaren, en Hermanus Belterman van beroep Akkerbouwer oud Zeven en twintig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den derden der maand February achttien
honderd vier en zeventig, des avonds ten Zes uren, in het huis Wijk C
No. 43 in Voorst binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes Jaren en eene maand Bernardus Hubertus Brus, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Willem Brus en Elisabeth Hebinck, Landbouwers, echtelieden,
wonende in deze gemeente. / 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 1983~1999 tB]
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– Moeder: Anna Grada Willemina Abbink
[cc 22-5-2009/25-9-2009 tB]
– Wilhelmus Hubertus (Wilhelmus Hubertus) Brus:
5-4-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder
het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 757): [1822.] / 5 April: / Bp~ti Gemini Wilhelmus Hubertus / F: l: Caroli Brus et Wilhelminae Leijen Par: /
Henricus Brus et Gerritje Overkamp Susc: / [et] Theodorus Hubertus:
Par: ut Supra. // Evert Roes, et Theodora Brus Susc: // [cc 25-102007/21-2-2008 tB]
– X... / – Y... / – Z...

***

– Wilhelmus (Willem) Brussen:
5-1-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3041):
– Kind: Willem Brussen
– Geboren: 5-1-1870
– Gedoopt: [27>] 6-2-1870
– Vader: Berend Brussen
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Overzicht van alle AHA-publicaties
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
– Baars (ook Baers e.d.) (G)
– Barink (ook Baarink e.d.) (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh: Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh: Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
– Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
– Brus (ook Brussen e.d.) (G)
– Cent (ook Senten e.d.) (G)
– Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
– Dillen (ook van Dillen, van Dielen e.d.) (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.) (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
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– Druten (ook van Druten e.d.) (G)
– Etten: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)
– Gendringen: Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen: Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.) (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
– Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
– Kok (ook Kock e.d.) (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
– Konink (ook Keuning e.d.) (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
– Kruisberg te Doetinchem (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.) (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)
– Loor (ook Lohr e.d.) (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
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– Maandag (familiedossier) (G)
– Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
– Mentjot (familiedossier) (G)
– Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Nakken (familiedossier) (G)
– Netterden: Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Netterden: Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
– Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
– Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
– Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
– Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
– Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
– Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
– Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
– Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
– Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
– Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
– Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
– Schut (ook Schutte e.d.) (G)
– Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
– Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
– Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
– Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
– Starink (ook Staring e.d.) (G)
– Temmink (ook Temming e.d.) (G)
– Terink (ook Teering e.d.) (G)
– Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
– Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)
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– Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
– Vels (ook Fels e.d.) (G)
– Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
– Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
– Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
– Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
– Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
– Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
– Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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