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AHA-dossier nr. 203-1:

AVENARIUS
De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
willekeurige verzameling afschriften van allerlei archivalia, door ondergetekende getranscribeerd en
alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van gelatiniseerde standaardnamen. Dit is de eerste
editie van de collectie Avenarius (AHA-uitgave 203-1). Een overzicht van alle AHA-publicaties is
aan het eind van dit bestand toegevoegd.
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doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
u (ter verduidelijking)
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/opslagdatum
tussengevoegd (boven de tekst)
veranderd in
eerst gespeld als
verkorting, ligatuur of conjunctieteken

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates (zie de alfabetische lijst aan het eind van
deze uitgave). U kunt ze vinden via de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met
eventuele spellingvarianten.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
Eigen afschriften (“Algemeen Historisch Archief ”)
Doetinchem, 5 augustus 2014
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N.B.: Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:
– A...:
– Aleida Sophia (Aleida Sophia) Avenarius:
4-6-1845: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Testament. / 1845. den 4 Junij] / N o 658. /
Voor Matthias Pliester, Notaris in het arrondissement Zutphen, de provincie Gelderland, te Gendringen residerende, in tegenwoordigheid der hiernagenoemde, en mede ondergeteekende getuigen;
Compareerde: Mejufvrouw Aleida Sophia Avenarius Zonder beroep wonende te Dinxperlo bij mij
Notaris bekend. / welke Comparante het voornemen hebbende te Kennen gegeven een testament te
willen maken, in tegenwoordigheid der getuigen haren wil zakelijk heeft opgegeven aan den notaris
die denzelven heeft geschreven Zoo als volgt: / vooraf herroep en vernietig ik alle testamenten en
andere akten kracht van uitersten wil hebbende welke vóór dezen dag door mij mogten gemaakt, of
gepasseerd zijn en geheel op nieuw beschikkende, verklaar ik het volgende te zijn mijn testament:
“Ik geef en legateer aan myne Zuster Johanna Helena Avenarius, [hiernaast in de marge: “den 20
Junij 1845 overleden” (dit heeft waarschijnlijk betrekking op de testatrice Aleida Sophia Avenarius; tB)] alle mijne Kleederen en verder lyfstoebehoor, lyfscieraden daaronder niet begrepen
waarover ik reeds by myn leven heb beschikt en zynde onder die kleederen en lyfstoebehoor ook
niet begrepen al de omslagdoeken Japons en bovenmutsen welke ik Zal Komen na te laten willende
ik dat dezelve tusschen mijne gemelde Zuster Johanna Helena Avenarius, en myne nicht Dina
Gerharda Vriese, ehevrouw van Hendrik Amelius Avenarius egaal deelbaar zullen zyn blyvende
intusschen de Keus van een der helft daarvan aan myne meergemelde Zuster overgelaten.
Ik geef en legateer aan mynen neef Ernst Frederik Avenarius, een bed met zyn toebehoor, alsmede
een Spiegel met Zes Stoelen, welk laatste vroeger door hem aan mij is gegeven.
Ik geef en legateer aan mynen Neef Gerrit Bernhard Avenarius, een bed met toebehoor, zullende
evenwel mynen neef Ernst Frederik avenarius, de keus der beide bedden voorbehouden.
Verders wil en begeer ik dat het overige linnengoed en tafelgoed onder en tusschen myne Zuster
Johanna Helena Avenarius, en myne neven Ernst Frederik Avenarius, en Gerrit Bernhard Avenarius
ieder voor een gelyk gedeelte zal worden verdeeld.”
De vorenstaande uiterste wil aldus opgegeven terstond in geschrift gebracht, en door den Notaris
voorgelezen Zynde, is door hem aan de jufvrouw erflatersche afgevraagd of het voorgelezene haar
uiterste wil bevat, waarop deze verklaard heeft daarin haar wil en meening ten vollen te zyn
uitgedrukt al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid der getuigen. / Gedaan en gepasseerd ten
woonhuize van de testatrice binnen Dinxperlo, op heden den vierden Junij achttien honderd vijf en
veertig, in tegenwoordigheid van de Heer Theodorus Antonie Jagerink, fabrikant, en Manes
Bosman landbouwer beide wonende in de gemeente Dinxperlo, bij mij Notaris bekende getuigen. /
En heeft de Comparante met de getuigen en met mij notaris na voorlezing dit Testament geteekend
waarvan de Minute gebleven is in de bewaring en het bezit van den ondergeteekenden Notaris. / A:
S: Avenarius / T: A Jagerink / M Bosman / M. Pliester. notaris // Geregistreerd te Terborg den
vyftienden November achttien honderd Vyf enveertig deel Veertig folio honderd Vyftig recto Vak
twee tot en met Vyf houdende een blad en geen renvooyen / Ontvangen voor Vast regt Twee
Gulden Veertig Cent en voor dubbeld regt mede gelyke Som uitmakende tezamen met de
achtendertig opcenten Zes Gulden Twee & Zestig en een halve Cent / De Ontvanger / De Vassii //
Vast enkel regt f 2.40 / id dubbeld regt 2.40 / 4.80 / 38 opc. 1.82½ / f 6.62½ // [op de volgende
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bladzijde, links onder:] Afschrift hiervan uitgereikt aan de erfgenamen den Zeventien november
achttien honderd vyfenveertig. / M.P. // [cc 12-2-2000 tB]
– Bernardus Theodorus (Bernardus Theodorus) Avenarius:
15-9-1830: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 19 September / 1830: / Bernardus
Theodorus z v Johan Fredrik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Carolus Gustavus (Kaerel Gustaaf) Avenarius:
28-7-1838: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 28 / [ged.:] 29 July / 1838: / Kaerel Gustaaf /
z v Johan Frederik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Carolus Gustavus (Karel Gustaaf) Avenarius:
12-7-1857: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1857. / Jul. 12. / Karel Gustaaf
Avenarius / att. naar ’s Gravenhage. 14 November 1861. // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewyk) Avenarius:
26-12-1833: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 26 / [ged.:] 29 Decemb / 1833: / Daniel
Lodewyk / Z V Johan Fredrik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewijk) Avenarius:
9-4-1852: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1852. / April 9. / Daniel Lodewijk
Avenarius. // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewijk) Avenarius:
6-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-11-1863 No 137. / Heden den Zesden der
maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob Willem van de Laar
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Schepers van beroep Schoenmaker oud Zes en vijftig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Kronenberg, huisvrouw van
Heinrich Nico= [=laus Rauber, Machine Steller, woonachtig te Millingen in Pruissen. / renvooi
goedgekeurd] op Woensdag den Vierden der maand November achttien honderd drie en zestig, des
avonds ten tien uren, ten huize van hem Comparant in Ulft Wijk D No. 56 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van
Ludwig Bernhard en Zulks op verzoek van genoemde Ouders. / Waarvan wij deze Acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Peter Everhard Bus van beroep Goud en
Zilversmid oud een en Veertig jaren, en Daniel Lodewijk Avenarius van beroep Zonder 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 den
Comparant, en de getuigen. / J. Schepers / P E Bus / D L Avenarius / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewyk) Avenarius:
6-1-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-1-1874 No. 1. / Heden den Zesden der
maand January 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, Gerhard Rosier van beroep Timmerman oud Veertig jaren, en Daniel Lodewyk
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Avenarius van beroep Zonder oud Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan
ons verklaarden, dat op Zondag den Vierden der maand January achttien honderd vier en zeventig,
des avonds ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 116 in Gendringen binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van Vijf en Zeventig Jaren en acht maanden Antonius Knaven,
Logementhouder, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Johanna
Sonders, echtgenoot van Joanna Te leuk, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van
wijlen de echtelieden Stephanus Engelbertus Knaven en Helena Huibers. / En hebben wij hiervan
deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewyk) Avenarius:
24-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 24-5-1876 No. 12. / Heden den Vier en
twintigsten 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 Veertienden en op
zondag den Een en twintigsten Mei achttien honderd zes en zeventig, / Johannes Kleinegris, oud
drie en twintig Jaren, Leemvormer, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van
Engelbertus Kleinegris, Leemvormer, en van Anna Maria Bennink, Zonder beroep, echtelieden,
mede in deze gemeente wonende, ter eenre, / en Bernardina Aalders, oud Zes en twintig Jaren, Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Antoon Aalders,
Landbouwer, mede in deze gemeente wonende, en van Aleida Venneman, overleden, ter andere
zyde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat van voldoening aan de
Nationale Militie. / 2o De toestemming van den Kommanderenden Officier van het derde Regiment
Vesting Artillerie aan den Bruidegom tot het aangaan van een huwelyk. / 3 o Het geboorte attest van
den Bruidegom. / 4o Het geboorte attest der Bruid. / 5o Het overlydens attest van hare Moeder. / De
ouders van den Bruidegom, en de Vader der Bruid alle alhier tegenwoordig hebben ons verklaard,
hunne 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 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 Johannes Kleinegris en Bernardina Aalders door het
Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen,
door partijen daartoe medegebragt, te weten: Daniel Lodewyk [#van Woeld] [de doorhaling van
twee woorden goedgekeurd.] Avenarius, Zonder beroep, oud twee en veertig Jaren, Gerhard
Rosier, Timmerman, oud twee en veertig Jaren, Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie
en Zestig 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, den Vader der Bruid en
de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewijk) Avenarius:
1-2-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-2-1882 No. 11 / Heden den Eersten der
maand February achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Bernardus Lubbers van beroep Landbouwer oud Zeven en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Borkes Zijne huisvrouw,
Zonder beroep op Dingsdag den Een en dertigsten der maand January achttien honderd twee en
tachtig, des nachts ten Vier uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C N o 154
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam
is gegeven van Gerhardus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de
Getuigen Daniel Lodewijk Avenarius van beroep Tapper oud acht en Veertig jaren, en Gerrit
Willem Miggelbrink van beroep Landbouwer oud drie 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. / [met potlood in de marge:
Overleden 11 January 1883] // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewijk) Avenarius:
30-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-4-1882 No. 68 / Heden den Dertigsten der
maand April achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Jan Winters van beroep Landbouwer oud acht en veertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Maria Berntsen zijne huisvrouw, zonder beroep
op Vrijdag den acht en twintigsten der maand April achttien honderd twee en tachtig, des morgens
ten vier uren, ten huize van hem Comparant in Warm Wijk D No 305 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Gradus,
Albertus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Daniel
Lodewijk Avenarius van beroep Tapper oud acht en veertig jaren, en Hendrik Jan Kraayenbrink
van beroep Winkelier oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den Comparant en de getuigen. / [met potlood in de marge:] Overleden 2 Mei
1882 // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewijk) Avenarius:
5-6-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-6-1882 No. 81 / Heden den vijfden der maand
Juny achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Willem Fredrik van Mensch van beroep Gepensioneerd Kapitein oud drie
en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Wilhelmina
Albertine van Hengel, zijne huisvrouw, zonder beroep op Zaturdag den derden der maand Juny
achttien honderd twee en tachtig, des morgens ten negen uren, ten huize van hem Comparant in
Gendringen Wijk A No 32 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk
geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Jan Willem Fredrik / Waarvan wij deze Acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Daniel van Hengel van beroep
Arts oud drie en dertig jaren, en Daniel Lodewijk Avenarius van beroep Logementhouder oud acht
en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
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Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen. / [met potlood in de marge:] Overleden 18(?) July 82 // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewijk) Avenarius:
5-6-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-6-1882 No. 82 / Heden den vijfden der maand
Juny achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem Fredrik van Mensch van beroep gepensioneerd kapitein oud drie en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Wilhelmina Albertine van Hengel,
zijne huisvrouw, zonder beroep op Zaturdag den derden der maand Juny achttien honderd twee en
tachtig, des morgens ten half tien uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen Wijk A N o 32
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Maria Wilhelmina / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Daniel van Hengel van beroep arts oud drie en dertig jaren,
en Daniel Lodewijk Avenarius van beroep logementhouder oud acht 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. // [cc
1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewyk) Avenarius:
13-1-1885: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-1-1885 No 4. / Heden den dertienden der
maand January 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, Theodor August Gorris van beroep Winkelier oud een en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antonia Huberta Elisabetha Höltgen, zyne
huisvrouw, zonder beroep op maandag den twaalfden der maand January achttien honderd vijf en
tachtig, des avonds ten negen uren, ten huize van hem comparant in Megchelen Wijk B No. 86
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Theodor Adolph / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Bockting van beroep timmerman oud Zeven en
Veertig jaren, en Daniel Lodewyk Avenarius van beroep Logementhouder oud een 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 / Th. Gorris / J Bockting / D L Avenarius / V D Laar. // [met potlood in de marge:] 13 febr
1885 overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Daniel Ludovicus (Daniel Lodewijk) Avenarius:
15-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-2-1886 No. 35 / Heden den vijftienden der
maand Februarij 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, Theodorus, Hendrikus Kaak van beroep landbouwer oud twee en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Roes, zijne huisvrouw, zonder
beroep op Zaturdag den dertienden der maand Februarij achttien honderd zes en tachtig, des nachts
ten vier uren, ten huize van hem comparant in Warm Wijk D No. 281 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Maria
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Wilhelmina / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Daniel Lodewijk Avenarius van beroep logementhouder oud twee en vijftig jaren, en Thomas,
Hermanus Evers van beroep gemeentebode oud 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. / [met potlood in de marge: “P.O”] // [cc
1982-1999 tB]
– Ernestus Fredericus (Ernst Frederik) Avenarius:
4-6-1845: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Testament. / 1845. den 4 Junij] / N o 658. /
Voor Matthias Pliester, Notaris in het arrondissement Zutphen, de provincie Gelderland, te
Gendringen residerende, in tegenwoordigheid der hiernagenoemde, en mede ondergeteekende
getuigen; Compareerde: Mejufvrouw Aleida Sophia Avenarius Zonder beroep wonende te
Dinxperlo bij mij Notaris bekend. / welke Comparante het voornemen hebbende te Kennen gegeven
een testament te willen maken, in tegenwoordigheid der getuigen haren wil zakelijk heeft
opgegeven aan den notaris die denzelven heeft geschreven Zoo als volgt: / vooraf herroep en
vernietig ik alle testamenten en andere akten kracht van uitersten wil hebbende welke vóór dezen
dag door mij mogten gemaakt, of gepasseerd zijn en geheel op nieuw beschikkende, verklaar ik het
volgende te zijn mijn testament:
“Ik geef en legateer aan myne Zuster Johanna Helena Avenarius, [hiernaast in de marge: “den 20
Junij 1845 overleden” (dit heeft waarschijnlijk betrekking op de testatrice Aleida Sophia Avenarius;
tB)] alle mijne Kleederen en verder lyfstoebehoor, lyfscieraden daaronder niet begrepen waarover
ik reeds by myn leven heb beschikt en zynde onder die kleederen en lyfstoebehoor ook niet
begrepen al de omslagdoeken Japons en bovenmutsen welke ik Zal Komen na te laten willende ik
dat dezelve tusschen mijne gemelde Zuster Johanna Helena Avenarius, en myne nicht Dina
Gerharda Vriese, ehevrouw van Hendrik Amelius Avenarius egaal deelbaar zullen zyn blyvende
intusschen de Keus van een der helft daarvan aan myne meergemelde Zuster overgelaten.
Ik geef en legateer aan mynen neef Ernst Frederik Avenarius, een bed met zyn toebehoor,
alsmede een Spiegel met Zes Stoelen, welk laatste vroeger door hem aan mij is gegeven.
Ik geef en legateer aan mynen Neef Gerrit Bernhard Avenarius, een bed met toebehoor, zullende
evenwel mynen neef Ernst Frederik avenarius, de keus der beide bedden voorbehouden.
Verders wil en begeer ik dat het overige linnengoed en tafelgoed onder en tusschen myne Zuster
Johanna Helena Avenarius, en myne neven Ernst Frederik Avenarius, en Gerrit Bernhard
Avenarius ieder voor een gelyk gedeelte zal worden verdeeld.”
De vorenstaande uiterste wil aldus opgegeven terstond in geschrift gebracht, en door den Notaris
voorgelezen Zynde, is door hem aan de jufvrouw erflatersche afgevraagd of het voorgelezene haar
uiterste wil bevat, waarop deze verklaard heeft daarin haar wil en meening ten vollen te zyn
uitgedrukt al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid der getuigen. / Gedaan en gepasseerd ten
woonhuize van de testatrice binnen Dinxperlo, op heden den vierden Junij achttien honderd vijf en
veertig, in tegenwoordigheid van de Heer Theodorus Antonie Jagerink, fabrikant, en Manes
Bosman landbouwer beide wonende in de gemeente Dinxperlo, bij mij Notaris bekende getuigen. /
En heeft de Comparante met de getuigen en met mij notaris na voorlezing dit Testament geteekend
waarvan de Minute gebleven is in de bewaring en het bezit van den ondergeteekenden Notaris. / A:
S: Avenarius / T: A Jagerink / M Bosman / M. Pliester. notaris // Geregistreerd te Terborg den
vyftienden November achttien honderd Vyf enveertig deel Veertig folio honderd Vyftig recto Vak
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twee tot en met Vyf houdende een blad en geen renvooyen / Ontvangen voor Vast regt Twee
Gulden Veertig Cent en voor dubbeld regt mede gelyke Som uitmakende tezamen met de
achtendertig opcenten Zes Gulden Twee & Zestig en een halve Cent / De Ontvanger / De Vassii //
Vast enkel regt f 2.40 / id dubbeld regt 2.40 / 4.80 / 38 opc. 1.82½ / f 6.62½ // [op de volgende
bladzijde, links onder:] Afschrift hiervan uitgereikt aan de erfgenamen den Zeventien november
achttien honderd vyfenveertig. / M.P. // [cc 12-2-2000 tB]
– Fredericus Mauritius (Fredrik Mauritz) Avenarius:
15-10-1836: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 16 october / 1836: / Fredrik
Mauritz z v Johon Fredrik Avenarius en Aleida Lubbers / [getuige niet ingevuld] // [cc 1982-1999
tB]
– Gerhardus Bernardus (Gerrit Bernhard) Avenarius:
4-6-1845: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Testament. / 1845. den 4 Junij] / No 658. /
Voor Matthias Pliester, Notaris in het arrondissement Zutphen, de provincie Gelderland, te
Gendringen residerende, in tegenwoordigheid der hiernagenoemde, en mede ondergeteekende
getuigen; Compareerde: Mejufvrouw Aleida Sophia Avenarius Zonder beroep wonende te Dinxperlo bij mij Notaris bekend. / welke Comparante het voornemen hebbende te Kennen gegeven een
testament te willen maken, in tegenwoordigheid der getuigen haren wil zakelijk heeft opgegeven
aan den notaris die denzelven heeft geschreven Zoo als volgt: / vooraf herroep en vernietig ik alle
testamenten en andere akten kracht van uitersten wil hebbende welke vóór dezen dag door mij
mogten gemaakt, of gepasseerd zijn en geheel op nieuw beschikkende, verklaar ik het volgende te
zijn mijn testament:
“Ik geef en legateer aan myne Zuster Johanna Helena Avenarius, [hiernaast in de marge: “den 20
Junij 1845 overleden” (dit heeft waarschijnlijk betrekking op de testatrice Aleida Sophia Avenarius;
tB)] alle mijne Kleederen en verder lyfstoebehoor, lyfscieraden daaronder niet begrepen waarover
ik reeds by myn leven heb beschikt en zynde onder die kleederen en lyfstoebehoor ook niet
begrepen al de omslagdoeken Japons en bovenmutsen welke ik Zal Komen na te laten willende ik
dat dezelve tusschen mijne gemelde Zuster Johanna Helena Avenarius, en myne nicht Dina
Gerharda Vriese, ehevrouw van Hendrik Amelius Avenarius egaal deelbaar zullen zyn blyvende
intusschen de Keus van een der helft daarvan aan myne meergemelde Zuster overgelaten.
Ik geef en legateer aan mynen neef Ernst Frederik Avenarius, een bed met zyn toebehoor, alsmede
een Spiegel met Zes Stoelen, welk laatste vroeger door hem aan mij is gegeven.
Ik geef en legateer aan mynen Neef Gerrit Bernhard Avenarius, een bed met toebehoor, zullende
evenwel mynen neef Ernst Frederik avenarius, de keus der beide bedden voorbehouden.
Verders wil en begeer ik dat het overige linnengoed en tafelgoed onder en tusschen myne Zuster
Johanna Helena Avenarius, en myne neven Ernst Frederik Avenarius, en Gerrit Bernhard
Avenarius ieder voor een gelyk gedeelte zal worden verdeeld.”
De vorenstaande uiterste wil aldus opgegeven terstond in geschrift gebracht, en door den Notaris
voorgelezen Zynde, is door hem aan de jufvrouw erflatersche afgevraagd of het voorgelezene haar
uiterste wil bevat, waarop deze verklaard heeft daarin haar wil en meening ten vollen te zyn
uitgedrukt al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid der getuigen. / Gedaan en gepasseerd ten
woonhuize van de testatrice binnen Dinxperlo, op heden den vierden Junij achttien honderd vijf en
veertig, in tegenwoordigheid van de Heer Theodorus Antonie Jagerink, fabrikant, en Manes
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Bosman landbouwer beide wonende in de gemeente Dinxperlo, bij mij Notaris bekende getuigen. /
En heeft de Comparante met de getuigen en met mij notaris na voorlezing dit Testament geteekend
waarvan de Minute gebleven is in de bewaring en het bezit van den ondergeteekenden Notaris. / A:
S: Avenarius / T: A Jagerink / M Bosman / M. Pliester. notaris // Geregistreerd te Terborg den
vyftienden November achttien honderd Vyf enveertig deel Veertig folio honderd Vyftig recto Vak
twee tot en met Vyf houdende een blad en geen renvooyen / Ontvangen voor Vast regt Twee
Gulden Veertig Cent en voor dubbeld regt mede gelyke Som uitmakende tezamen met de
achtendertig opcenten Zes Gulden Twee & Zestig en een halve Cent / De Ontvanger / De Vassii //
Vast enkel regt f 2.40 / id dubbeld regt 2.40 / 4.80 / 38 opc. 1.82½ / f 6.62½ // [op de volgende
bladzijde, links onder:] Afschrift hiervan uitgereikt aan de erfgenamen den Zeventien november
achttien honderd vyfenveertig. / M.P. // [cc 12-2-2000 tB]
– Hendrica Aleida (Henrietta Aleida) Avenorius:
11-9-1835: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 20 Septenb / 1835: / Henrietta
Aleida / d v Johan Fredrik Avenorius (!) en Aleida Lubber / [get.:] de voeder // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Aleida (Henriëtta Aleida) Avenarius:
10-10-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-10-1835 No 60 / Heden den tienden der
maand October een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om half twaalf uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Immink, winkelier oud Zes
en dertig jaren, en Antonius Knaven, Logementhouder oud Zeven en dertig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zaturdag den tienden der maand
October een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags ten elf uren, in het huis No. 68a in
Gendringen binnen deze gemeente, in den ouderdom van vier weken is overleden Henriëtta Aleida
Avenarius, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johan
Frederik Avenarius, particulier en van diens huisvrouw Aleida Lubbers, beide in deze gemeente
woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Amelius (Hendrik Amelius) Avenarius:
4-6-1845: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Testament. / 1845. den 4 Junij] / No 658. /
Voor Matthias Pliester, Notaris in het arrondissement Zutphen, de provincie Gelderland, te Gendringen residerende, in tegenwoordigheid der hiernagenoemde, en mede ondergeteekende getuigen;
Compareerde: Mejufvrouw Aleida Sophia Avenarius Zonder beroep wonende te Dinxperlo bij mij
Notaris bekend. / welke Comparante het voornemen hebbende te Kennen gegeven een testament te
willen maken, in tegenwoordigheid der getuigen haren wil zakelijk heeft opgegeven aan den notaris
die denzelven heeft geschreven Zoo als volgt: / vooraf herroep en vernietig ik alle testamenten en
andere akten kracht van uitersten wil hebbende welke vóór dezen dag door mij mogten gemaakt, of
gepasseerd zijn en geheel op nieuw beschikkende, verklaar ik het volgende te zijn mijn testament:
“Ik geef en legateer aan myne Zuster Johanna Helena Avenarius, [hiernaast in de marge: “den 20
Junij 1845 overleden” (dit heeft waarschijnlijk betrekking op de testatrice Aleida Sophia Avenarius;
tB)] alle mijne Kleederen en verder lyfstoebehoor, lyfscieraden daaronder niet begrepen waarover
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ik reeds by myn leven heb beschikt en zynde onder die kleederen en lyfstoebehoor ook niet
begrepen al de omslagdoeken Japons en bovenmutsen welke ik Zal Komen na te laten willende ik
dat dezelve tusschen mijne gemelde Zuster Johanna Helena Avenarius, en myne nicht Dina
Gerharda Vriese, ehevrouw van Hendrik Amelius Avenarius egaal deelbaar zullen zyn blyvende
intusschen de Keus van een der helft daarvan aan myne meergemelde Zuster overgelaten.
Ik geef en legateer aan mynen neef Ernst Frederik Avenarius, een bed met zyn toebehoor, alsmede
een Spiegel met Zes Stoelen, welk laatste vroeger door hem aan mij is gegeven.
Ik geef en legateer aan mynen Neef Gerrit Bernhard Avenarius, een bed met toebehoor, zullende
evenwel mynen neef Ernst Frederik avenarius, de keus der beide bedden voorbehouden.
Verders wil en begeer ik dat het overige linnengoed en tafelgoed onder en tusschen myne Zuster
Johanna Helena Avenarius, en myne neven Ernst Frederik Avenarius, en Gerrit Bernhard Avenarius
ieder voor een gelyk gedeelte zal worden verdeeld.”
De vorenstaande uiterste wil aldus opgegeven terstond in geschrift gebracht, en door den Notaris
voorgelezen Zynde, is door hem aan de jufvrouw erflatersche afgevraagd of het voorgelezene haar
uiterste wil bevat, waarop deze verklaard heeft daarin haar wil en meening ten vollen te zyn
uitgedrukt al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid der getuigen. / Gedaan en gepasseerd ten
woonhuize van de testatrice binnen Dinxperlo, op heden den vierden Junij achttien honderd vijf en
veertig, in tegenwoordigheid van de Heer Theodorus Antonie Jagerink, fabrikant, en Manes Bosman landbouwer beide wonende in de gemeente Dinxperlo, bij mij Notaris bekende getuigen. / En
heeft de Comparante met de getuigen en met mij notaris na voorlezing dit Testament geteekend
waarvan de Minute gebleven is in de bewaring en het bezit van den ondergeteekenden Notaris. / A:
S: Avenarius / T: A Jagerink / M Bosman / M. Pliester. notaris // Geregistreerd te Terborg den
vyftienden November achttien honderd Vyf enveertig deel Veertig folio honderd Vyftig recto Vak
twee tot en met Vyf houdende een blad en geen renvooyen / Ontvangen voor Vast regt Twee
Gulden Veertig Cent en voor dubbeld regt mede gelyke Som uitmakende tezamen met de
achtendertig opcenten Zes Gulden Twee & Zestig en een halve Cent / De Ontvanger / De Vassii //
Vast enkel regt f 2.40 / id dubbeld regt 2.40 / 4.80 / 38 opc. 1.82½ / f 6.62½ // [op de volgende
bladzijde, links onder:] Afschrift hiervan uitgereikt aan de erfgenamen den Zeventien november
achttien honderd vyfenveertig. / M.P. // [cc 12-2-2000 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna Helena (Johanna Helena) Avenarius:
4-6-1845: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 1842-1895, Inv. Nr. 3077
(periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [in de marge: Testament. / 1845. den 4 Junij] / N o 658. /
Voor Matthias Pliester, Notaris in het arrondissement Zutphen, de provincie Gelderland, te
Gendringen residerende, in tegenwoordigheid der hiernagenoemde, en mede ondergeteekende
getuigen; Compareerde: Mejufvrouw Aleida Sophia Avenarius Zonder beroep wonende te
Dinxperlo bij mij Notaris bekend. / welke Comparante het voornemen hebbende te Kennen gegeven
een testament te willen maken, in tegenwoordigheid der getuigen haren wil zakelijk heeft
opgegeven aan den notaris die denzelven heeft geschreven Zoo als volgt: / vooraf herroep en
vernietig ik alle testamenten en andere akten kracht van uitersten wil hebbende welke vóór dezen
dag door mij mogten gemaakt, of gepasseerd zijn en geheel op nieuw beschikkende, verklaar ik het
volgende te zijn mijn testament:
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“Ik geef en legateer aan myne Zuster Johanna Helena Avenarius, [hiernaast in de marge: “den 20
Junij 1845 overleden” (dit heeft waarschijnlijk betrekking op de testatrice Aleida Sophia Avenarius;
tB)] alle mijne Kleederen en verder lyfstoebehoor, lyfscieraden daaronder niet begrepen waarover
ik reeds by myn leven heb beschikt en zynde onder die kleederen en lyfstoebehoor ook niet
begrepen al de omslagdoeken Japons en bovenmutsen welke ik Zal Komen na te laten willende ik
dat dezelve tusschen mijne gemelde Zuster Johanna Helena Avenarius, en myne nicht Dina
Gerharda Vriese, ehevrouw van Hendrik Amelius Avenarius egaal deelbaar zullen zyn blyvende
intusschen de Keus van een der helft daarvan aan myne meergemelde Zuster overgelaten.
Ik geef en legateer aan mynen neef Ernst Frederik Avenarius, een bed met zyn toebehoor, alsmede
een Spiegel met Zes Stoelen, welk laatste vroeger door hem aan mij is gegeven.
Ik geef en legateer aan mynen Neef Gerrit Bernhard Avenarius, een bed met toebehoor, zullende
evenwel mynen neef Ernst Frederik avenarius, de keus der beide bedden voorbehouden.
Verders wil en begeer ik dat het overige linnengoed en tafelgoed onder en tusschen myne Zuster
Johanna Helena Avenarius, en myne neven Ernst Frederik Avenarius, en Gerrit Bernhard Avenarius
ieder voor een gelyk gedeelte zal worden verdeeld.”
De vorenstaande uiterste wil aldus opgegeven terstond in geschrift gebracht, en door den Notaris
voorgelezen Zynde, is door hem aan de jufvrouw erflatersche afgevraagd of het voorgelezene haar
uiterste wil bevat, waarop deze verklaard heeft daarin haar wil en meening ten vollen te zyn
uitgedrukt al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid der getuigen. / Gedaan en gepasseerd ten
woonhuize van de testatrice binnen Dinxperlo, op heden den vierden Junij achttien honderd vijf en
veertig, in tegenwoordigheid van de Heer Theodorus Antonie Jagerink, fabrikant, en Manes
Bosman landbouwer beide wonende in de gemeente Dinxperlo, bij mij Notaris bekende getuigen. /
En heeft de Comparante met de getuigen en met mij notaris na voorlezing dit Testament geteekend
waarvan de Minute gebleven is in de bewaring en het bezit van den ondergeteekenden Notaris. / A:
S: Avenarius / T: A Jagerink / M Bosman / M. Pliester. notaris // Geregistreerd te Terborg den
vyftienden November achttien honderd Vyf enveertig deel Veertig folio honderd Vyftig recto Vak
twee tot en met Vyf houdende een blad en geen renvooyen / Ontvangen voor Vast regt Twee
Gulden Veertig Cent en voor dubbeld regt mede gelyke Som uitmakende tezamen met de
achtendertig opcenten Zes Gulden Twee & Zestig en een halve Cent / De Ontvanger / De Vassii //
Vast enkel regt f 2.40 / id dubbeld regt 2.40 / 4.80 / 38 opc. 1.82½ / f 6.62½ // [op de volgende
bladzijde, links onder:] Afschrift hiervan uitgereikt aan de erfgenamen den Zeventien november
achttien honderd vyfenveertig. / M.P. // [cc 12-2-2000 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
1826-1836 (AHA-volgnr. 523), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 68:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 68
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 10)
– Naam: Johan Fredrik Avenarius
– Geboortedatum: den 6 July 1801
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
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– Vertrokken of overleden: [volledige notitie bij dit huisnummer:] Vertrokken naar Sub N o 19 J:H
Wiltink / 1 S.E. Knaven overleden / 10 J F Avenarius naar Sub No 63 / 12 T. Kost vert[rokken]
naar Sub 345 / 14 H Evers vert[rokken] mei 1828. // [cc 15-4-2004/30-6-2004 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
13-5-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-5-1830 No 50 / Heden den Dertienden der
maand Mei een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard Boeveldt
fungerend / goedgekeurd zoo mede de doorhaling van Zes woorden] Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johan
Frederik Avenarius, klerk oud Acht en Twintig jaren, en Willem Birn Grimm, Klerk oud Twee en
Twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden
Donderdag den Dertienden der maand Mei een duizend acht honderd dertig, des morgens ten Vyf
uren, in het huis No. 8 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Veertig
jaren is overleden. [toegevoegd: Mr] Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Notaris,
geboren en woonachtig in deze Gemeente, Eheman van Charlotte ToeWater, zonder beroep
woonachtig in deze Gemeente, Zoon van wylen de Ehelieden Johan Leopold de Haes en Jakoba
Petronella Diemont / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999
tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
15-9-1830: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 19 September / 1830: / Bernardus
Theodorus z v Johan Fredrik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
30-8-1831: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, bestanddeel 784 [Notariële Archieven /
Gendringen No. 784 (P. Muller)]: / 30 Augustus 1831 / No 22 / Vernieuwing van titel van een
contract van koop // Vóór Pieter Muller, Openbaar Notaris residerende te Gendringen, arrondissement Zutphen Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid der natenoemene getuigen, zyn gecompareerd / Gradus Bruens, dienstknecht, wonende op de Wals Gemeente Gendringen, ter eenre, /
En Hendrik Lankhof, timmerman, wonende in de Gemeente Dinxperlo ter andere zyde. / Te kennen
gevende, dat de Comparant ter eenre by acte van Verkoop vóór wylen Meester Frederik Willem
Jacob de Haes, Openbaar Notaris, geresideerd hebbende te Gendringen, op den Zes en twintigsten
Maart achttien honderd vyf en twintig gepasseerd, zynde te Terborg behoorlyk geregistreerd den
achtsten April daaraanvolgende, heeft overgedragen aan den Comparant ter andere zyde, als mede
aan zyne huisvrouw Berendina Bruens, de afgedeelde helft van vyf dreven bouwland aan elkander
gelegen op het Asbroek in de gemeente Gendringen, groot voor die helft ongeveer negen en twintig
roeden, voor de Som van acht-en-dertig gulden, contant / Dat ter gelegenheid van den noodlottigen
brand binnen Gendringen op den negentienden Mei achttien honderd dertig, de Minute van
bovengemelde Acte van Verkoop is verloren geraakt, en de Comparant ter andere zyde gaarne eene
wettige titel zoude verlangen, ten einde daaruit ten allen tyde zyn verkregen regt van eigendom van
bovengemeld bouwland te kunnen constateren / En verklaarde mitsdien de Comparant ter eenre,
voor zoo veel het nodig mogt zyn, de bovengemelde acte van Verkoop, geregistreerd als boven, ten
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behoeve van den Comparant ter andere zyde en van diens huisvrouw, hetwelk door hem zoo voor
zich zelven, als namens zyne gemelde huisvrouw krachtens de tusschen hun bestaande
gemeenschap van goederen wordt geaccepteerd, te vernieuwen of te bekrachtigen, ten einde
dezelven over het daarby gekochte bouwland kunnen beschikken en hetzelve gebruiken, zoo en in
dier voege als de Comparant ter eenre voor dezen het regt had om te doen, mits daar van de
belastingen betalende. / Waarvan Acte. / Gedaan en gepasseerd te Gendringen ten kantore van my
Notaris op den dertigsten Augustus achttien honderd één- en-dertig in tegenwoordigheid van den
Heer Johan Frederik Avenarius, zonder bepaald beroep, en Philip Leep, Deurwaarder van het
Gemeente Bestuur, als getuigen, wonende beide te Gendringen / En hebben de Comparanten, de
getuigen en den Notaris na gedane voorlezing deze Minute onderteekend / G Bruns / J:F: Avenarius
/ H Lank hof / P Leep / P. Muller Notaris // Geregistreerd te Terborg den eersten september 1800
eenendertig deel agttien folio een ennegentig recto vak een en twee houdende een blad geen
renvooyen / ontvangen voor regt tachtig centen uitmakende met de vyf endertig opcenten eene
gulden acht cents. / De fd ontvanger / P: Spengler // [aan de voorzijde linksboven in de marge:]
eene expeditie afgegeven den 10 September 1831. / P.M [= Pieter Muller] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
30-8-1831: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, bestanddeel 784 [Notariële Archieven / Gendringen No. 784 (P. Muller)]: / 30 Augustus 1831 / No 23 / Contract van koop // Vóór Pieter Muller,
Openbaar Notaris, residerende te Gendringen, arrondissement Zutphen, Provincie Gelderland, en in
tegenwoordigheid der natenoemene getuigen, is gecompareerd / Hendrik Lankhof, timmerman,
wonende in de Gemeente Dinxperlo, arrondissement Zutphen / Dewelke onder vrywaring ter zake
van evictie en gebreken heeft verkocht aan Gradus Bruens, daglooner, wonende op de Wals
Gemeente Gendringen, hier tegenwoordig en de koop accepterende / De helft van een Huis
gebouwd door den Verkooper op de afgedeelde helft van vyf dreven bouwland en gelegen op het
Asbroek in de Gemeente Gendringen voornoemd, staande het thans verkocht wordende halve huis
op die helft van gemeld bouwland, hetwelk belend is aan den grond van Harmen Kaal en aan den
kooper in eigendom is toebehoorende; verklarende de kooper hetzelve als door hem bewoond
wordende wel te kennen en daarvan geene nadere omschryving te begeeren. / De kooper zal over
het door hem gekochte halve huis met den dag van heden kunnen beschikken en het zelve gebruiken
zoo en in dier voege als de Verkooper het regt had om te doen, mits daarvan voortaan de
belastingen betalende. / Zynde deze koop geschiedt voor de Som van vyf en zeventig guldens,
welke de Verkooper bereids erkende ontvangen te hebben. / Waarvan Acte. / Gedaan en gepasseerd
te Gendringen ten kantore van my Notaris, op den dertigsten Augustus achttien-honderd-een-endertig in tegenwoordigheid van den Heer Johan Fredrik Avenarius, zonder bepaald beroep, en
Philip Leep, deurwaarder van het Gemeente-bestuur, beide wonende te Gendringen als getuigen. En
hebben de Comparanten benevens de getuigen en den Notaris na gedane voorlezing deze Minute
onderteekend. / H Lank hof / J:F: Avenarius / G. Bruns / P Leep / P. Muller Notaris //
Geregistreerd te Terborg den eersten September 1800 eenendertig deel vyftien folio negentig verso
vak zeven houdende een blad geen renvooyen / ontvangen voor verkoop drie gulden twintig cents
uitmakende met de vyf endertig opcenten vier gulden twee en dertig cents / De fd ontvanger / P:
Spengler // [hiernaast in de marge:] 3.20 / 112 / 4,32 // [aan de voorzijde linksboven in de marge:]
eene expeditie uitgegeven den 5 September 1831. / P.M [= Pieter Muller] // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
6-10-1831: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1831 / October 6. / Johan Fredrik
Avenarius / [van] Dinxperlo. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
25-11-1831: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, bestanddeel 784 [Notariële Archieven / Gendringen No. 784 (P. Muller)]: / 25 November 1831 / No 29 / Contract van koop // Vóór Pieter
Muller, Openbaar Notaris, residerende te Gendringen, arrondissement Zutphen, Provincie
Gelderland, en in tegenwoordigheid der natenoemene getuigen, zyn gecompareerd / De Wel Eerwaarde Heer Adriaan Hendrik Van der Hoeve, Predikant, en de Heer Jan Richard Boeveldt, Assessor dezer Gemeente, beide wonende te Gendringen, in qualiteit als leden van, en als zoodanig geautoriseerd door het hervormd Diaconie-bestuur aldaar, tot de natemeldene verkoop, ter eener. / En
Jacobus Koldewij, Smid, mede wonende te Gendringen, ter andere zyde. / En verklaarden de
Comparanten ter eener, in hunne voorschreven qualiteit, by dezen met vrywaring voor alle evictien,
en andere hoe ook genaamde hindernissen, te hebben verkocht, afgestaan en overgedragen aan en
ten behoeve van den Comparant ter andere zyde, welke die koop aanneemt. / Een Stukje grond,
gelegen binnen het dorp Gendringen aan de groote Straat, waarvan de opstal by den aldaar op den
negentienden Mei achttien-honderd-dertig plaats gehad hebbende brand door de vlammen is
verteerd geworden, belend aan de eene zyde den kooper en aan de andere zyde Hermanus
Christiaan Smits en hetwelk aan de voornoemde Diaconie in eigendom toebehoord. / Ten einde de
gemelde kooper, deszelfs erfgenamen en regtverkrygenden met het hier boven omschreven erf doen
en handelen, als met eene zaak hun in volkomen eigendom toebehorende, te rekenen van heden af
mits daarvan voortaan de belastingen betalende. / Zynde deze koop geschied voor de Som van één
honderd vyftig guldens, welke de Verkoopers verklaarden ontvangen te hebben. / Waarvan Acte. /
Gedaan en gepasseerd te Gendringen ten kantore van my Notaris op den vyf en twintigsten
November achttien honderd-één-en-dertig, in tegenwoordigheid van den Heer Johan Frederik
Avenarius, Particulier, en van Philip Leep, deurwaarder, van het Gemeente-bestuur alhier, beide
wonende te Gendringen, als getuigen hiertoe verzocht. / En hebben de Comparanten en de getuigen
met den Notaris na gedane voorlezing deze Minute onderteekend. / A.H. van der Hoeve =qq / J R
Boeveld / J. Koldewij / J:F: Avenarius / P Leep / P. Muller Notaris // Geregistreerd te Terborgh den
zes en twintigsten November 1800 een en dertig deel zestien folio drie en twintig verso vak drie en
vier houdende een blad geen renvooyen / ontvangen voor verkoop zes guldens uitmakende met de
vyf endertig opcenten acht guldens tien cents / de fd ontvanger / P. Spengler // [hiernaast in de
marge:] 6.= / 2.10 / f 8.10 // [aan de voorzijde linksboven in de marge:] Eene expeditie uitgegeven
den 28 November 1831. / P.M [= Pieter Muller] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johs Fredrik) Avenarius:
± 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 14.
Johs Fredrik Avenarius // [cc 24-3-2001/ 28-2-2004 tB]
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– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
26-2-1832: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, bestanddeel 784 [Notariële Archieven /
Gendringen No. 784 (P. Muller)]: / Den 26 February 1832 / N o 41. / Contract van koop // Vóór
Pieter Muller, Openbaar Notaris, residerende te Gendringen, arrondissement Zutphen, Provincie
Gelderland, en in tegenwoordigheid der na genoemde en mede ondergeteekende getuigen, zyn
gecompareerd / Hendrik Lankhof, timmerman, wonende in de Gemeente Dinxperlo, arrondissement
Zutphen, ter eene – En Berend Heesen, linnenwever, wonende op de Wals, Gemeente Gendringen,
ter andere zyde. / En verklaarde de Comparant ter eene verkocht te hebben en by dezen met
vrywaring voor alle evictien en andere hoe ook genaamde hindernissen in vollen en vryen eigendom
over te dragen aan en ten behoeve van den Comparant ter andere zyde, welke dezelve koop
aanneemt / De afgedeelde helft van vyf dreven bouwland, gelegen op het Asbroek in de Gemeente
Gendringen met de daarop staande wederhelft van een huis door den Verkooper gebouwd, belend
aan de eene zyde de Vaarweg en aan de andere zyde de helft van dit bouwland, welke aan Gradus
Bruens toebehoord, schietende van achteren tot aan eene andere Vaarweg, groot voor dat gedeelte
Zes en dertig roeden, een en vyftig ellen, met de over of ondermaat van dien; verklarende de kooper
het gemelde goed, als door hem tegenwoordig bewoond wordende, wel te kennen, en daarvan geene
nadere omschryving te begeren. / Deze koop en verkoop is geschied op en onder de volgende
conditien / Eerstelyk dat de kooper het door hem gekochte zal aanvaarden in zoodanigen Staat, als
waarin hetzelve zich thans bevind, zonder eenige Schadeloosstelling noch vermindering van
koopprijs te kunnen of mogen vorderen uit hoofde van groote of kleine reparatien, die bevonden
zouden mogen worden aan het voorschreven goed te moeten geschieden / Ten tweeden dat de
kooper zal moeten gedogen de lydende, en het genot hebben van de heerschende Servituten,
waaraan het gekochte is onderworpen of die aan hetzelve zouden mogen competeren volgens de
oude opdragtsbrieven of andere bescheiden daarvan zynde. / Ten derden: dat de grondlasten en
andere publieke opbrengsten met den dag van heden ten laste van den Comparant ter andere zyde
zullen komen. / En ten vierde, dat deze koop en verkoop is geschied voor de Som van twee honderd
guldens Nederlands, welke de verkooper verklaarde ontvangen te hebben en daarvoor te quiteren by
dezen. / Ter executie dezes hebben de comparanten domicilium gekozen ten kantore van den
ondergeteekenden Notaris binnen Gendringen, alwaar partyen toestemmen dat alle geregtelyke
acten en exploiten deze zaak betreffende van waarde zullen zyn en daarvoor gehouden worden,
belovende den inhoud dezer getrouwelyk te zullen nakomen, afstand doende van alles, wat
daarmede strydig zoude mogen zyn. / Waarvan Acte. / Gedaan en gepasseerd te Gendringen ten
kantore van my Notaris, in tegenwoordigheid van den Heer Johan Frederik Avenarius particulier
en Philip Leep deurwaarder van het Gemeentebestuur beide wonende te Gendringen, als getuigen,
dewelke met de Comparanten en den Notaris na gedane voorlezing deze Minute hebben
onderteekend, heden den Zes en twintigsten February achttien-honderd twee en dertig / J:F:
Avenarius / P Leep / H Lank hof / B Heesen / P. Muller Notaris // [overdwars in de mage:] f =8.= /
3.04 / 11.04 // Geregistreerd te Terborgh den negen entwintigsten february 1800 twee endertig deel
zestien folio een en zestig recto vak vyf en zes houdende een blad geen renvooyen / ontvangen voor
regt van verkoop acht guldens uitmakende met de acht endertig opcenten elf guldens vier cents / de
fd ontvanger / P: Spengler // [aan de voorzijde linksboven in de marge:] Een expeditie uitgegeven
den 7 Maart 1832. – / P.M [= Pieter Muller] // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
23-5-1832: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 23 / [ged.:] 27 May / 1832: / Willem Karel
Philip / Z V Johan Frederik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
26-12-1833: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 26 / [ged.:] 29 Decemb / 1833: / Daniel
Lodewyk / Z V Johan Fredrik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenorius:
11-9-1835: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 11 / [ged.:] 20 Septenb / 1835: / Henrietta
Aleida / d v Johan Fredrik Avenorius (!) en Aleida Lubber / [get.:] de voeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
10-10-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-10-1835 No 60 / Heden den tienden der
maand October een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om half twaalf uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Immink, winkelier oud Zes
en dertig jaren, en Antonius Knaven, Logementhouder oud Zeven en dertig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zaturdag den tienden der maand
October een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags ten elf uren, in het huis No. 68a in
Gendringen binnen deze gemeente, in den ouderdom van vier weken is overleden Henriëtta Aleida
Avenarius, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johan
Frederik Avenarius, particulier en van diens huisvrouw Aleida Lubbers, beide in deze gemeente
woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johon Fredrik) Avenarius:
15-10-1836: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 16 october / 1836: / Fredrik
Mauritz z v Johon (!) Fredrik Avenarius en Aleida Lubbers / [getuige niet ingevuld] // [cc 19821999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
7-3-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-3-1838 No 23. / Heden den Zevenden der
maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om half twaalf uren, is voor
ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Christiaan Bruens, Molenaar oud drie en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Bus, zyne huisvrouw
oud negen en twintig jaren, op Dingsdag den Zesden der maand Maart een duizend acht honderd
acht en dertig, des avonds ten acht uren ten huize van hem Comparant in Gendringen binnen deze
gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaamen zyn gegeven
van Willem Frederik / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan
Frederik Avenarius, Gemeente Ontvanger oud Zes en dertig jaren, en Antonius Knaven,
Logementhouder oud negen en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in
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die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is
onderteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
27-4-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-4-1838 No. 51 / Heden den Zeven en
twintigsten der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Zes uren
zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Antonius Knaven,
Logementhouder oud veertig jaren, en Johan Fredrik Avenarius, Gemeente Ontvanger oud Zes en
dertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag
den vijf en twintigsten der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten
een uren, in het huis No. 68 in Gendringen binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is
overleden] is verlost van een Kind van het mannelyk geslacht Johanna te Leuken, Zonder beroep,
oud een en dertig jaren, huisvrouw van den eerstgenoemden Comparant, welk kind aan ons
Ambtenaar levenloos is vertoond. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten, onder
goedkeuring van Zes woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
8-5-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-5-1838 No. 55. / Heden den achtsten der
maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om vijf uren zijn voor ons
Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Antonius Knaven, Logementhouder oud
Veertig jaren, en Johan Fredrik Avenarius, gemeente ontvanger oud Zeven en dertig jaren, beide
in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op maandag den Zevenden der
maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des avonds ten elf uren, in het huis No. 69 in
Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven Jaren en Zeven Maanden is
overleden Johan Rosier, [#timmerman], [Zonder beroep, renvooi en de doorhaling van het woord
timmerman goedgekeurd.] geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente Zoon van Hendrik
Rosier, timmerman, en van diens Huisvrouw Aleida te Boekhorst, beide in deze gemeente
woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
28-7-1838: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 28 / [ged.:] 29 July / 1838: / Kaerel Gustaaf / z
v Johan Frederik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
22-2-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-2-1839 No. 18 / Heden den twee en
twintigsten der maand February 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 / Antonius Knaven van beroep Logementhouder oud een en
veertig jaren, en Johan Fredrik Avenarius, GemeenteOntvanger van beroep [niet ingevuld] oud
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Zeven en dertig jaren, beide te Gendringen in deze Gemeente woonachtig, / dewelke ons hebben
verklaard, dat op den een en twintigsten der maand February des jaars achtien honderd negen en
dertig des morgens ten drie uren, in het huis No. 68 te Gendringen binnen deze Gemeente, [#in den
ouderdom van ... is overleden] is verlost van een kind van het vrouwelyk geslacht Johanna te
Leuken, oud drie en dertig jaren, huisvrouw van den eerstgenoemden Comparant, welk kind
levenloos is aangegeven. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn
geteekend. / met de Comparanten, onder goedkeuring der doorhaling van Zes gedrukte woorden in
deze acte. / A Knaven / J:F:Avenarius / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
20-1-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-1-1843 No 5. / Heden den twintigsten der
maand Januarij achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen de Heer Hendrik Jan Duitshoff, van beroep Genees= Heel= en Vroedmeester oud
twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Jufvrouw Arnolda
Geertruida Huender, zyne echtgenoot op Donderdag den negentienden der maand January achttien
honderd drie en veertig, des nachts ten half drie uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen
No. 19, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van August Martinus Wijnoldus. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jacob Ernst Fredrik van Bassen Jongbloet, van
beroep particulier oud Zes en vyftig jaren, en Johan Fredrik Avenarius van beroep Gemeente
Ontvanger, oud een 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 de Heeren Comparanten en getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
21-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-2-1843 No 24. / Heden den een en
twintigsten der maand February achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen de Heer Marie Helenus Abraham van Meurs, van beroep
Predikant oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Vrouwe Jacoba
Helena Maria Mauritz, zyne echtgenoot, op Zaturdag den achttienden der maand Februarij achttien
honderd drie en veertig, des namiddags ten half twee uren, ten huize van hem Comparant in
Gendringen No. 14, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht,
waaraan de voornamen Zyn gegeven van Wilhelmus Ludovicus. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Rosier, van beroep Timmerman oud vyf
en vyftig jaren, en Johan Fredrik Avenarius van beroep Gemeente Ontvanger oud een 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. // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – AVENARIUS (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 19

– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
13-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 13-3-1843 No 16 / Heden den dertienden der
maand Maart achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / de Heer Marie Helenus Abraham van Meurs van beroep Predikant oud
dertig jaren, en de Heer Johan Fredrik Avenarius van beroep Gemeente Ontvanger oud een en
veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den
twaalfden der maand Maart achttien honderd drie en veertig, des morgens ten Zeven uren, in het
huis No. 14 in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie weken [#is overleden]
is overleden des eerstgenoemden Comparants Zoon Wilhelmus Ludovicus van Meurs, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, in echt verwekt by Zyne echtgenoot
Vrouwe Jacoba Helena Maria Mauritz / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met de Comparanten onder goedkeuring der doorhaling in deze acte van twee
gedrukte woorden. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
11-8-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-8-1843 No 48. / Heden den elfden der
maand Augustus achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / de Heeren Willem Grimm, van beroep particulier, oud Zeven en dertig
jaren, en Johan Fredrik Avenarius, van beroep Gemeente Ontvanger oud twee en veertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den tienden
der maand Augustus achttien honderd drie en veertig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 10
in Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zestig jaren en elf maanden is
overleden de Heer Hendrik Rogge, Kanton Regter in het Kanton Terborg, geboren te Rotterdam, en
woonachtig geweest in deze Gemeente, vroeger weduwenaar van Vrouwe Cunegonda Helena
Megchelina Marchant, laatstelyk echtgenoot van Vrouwe Antonetta Maria Petronella Oswaldina de
Haes, Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wijlen de ehelieden Johan Fredrik
Rogge en Hendrina van Hengel. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
14-10-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-10-1843 No 104 / Heden den veertienden
der maand October achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen de Heer Johannes Bernadus te Welscher, van beroep Vroedmeester, oud
acht en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Willemina
Bettink, zonder beroep, ongehuwd, op Donderdag den Zeventienden der maand augustus achttien
honderd drie en veertig, des middags ten vijf uren, ten huize van haren Stiefvader Engelbart Römer
in de Wals No. 125, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht,
waaraan de voornaam is gegeven van Albertus, en zulks op verzoek der genoemde moeder. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johan Fredrik
Avenarius, van beroep Gemeente Ontvanger, oud twee en veertig jaren, en Barend van Gulik, van
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beroep Boerenwerk doende, oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen; wordende ten slotte alhier vermeld, dat de
tegenwoordige inschrijving der verzuimde aangifte van geboorte door ons is geschied, als daartoe
geauthoriseerd zynde by Vonnis der Arrondissements Regtbank te Zutphen van den een en
twintigsten der vorige maand, gratis op de expeditie geregistreerd te Zutphen op den Zesden dezer.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
25-10-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-10-1843 No 59 / Heden den vijf en twintigsten der maand October achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / de Heer Johan Frederik Avenarius, van beroep Gemeente
Ontvanger, oud twee en veertig jaren, en de Heer Jacob Ernst Frederik van Bassen Jongbloet, van
beroep particulier oud Zeven en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op Dingsdag den vier en twintigsten der maand October achttien honderd drie en
veertig, des nachts ten half twaalf uren, in het huis No. 8. in Gendringen, binnen deze Gemeente,
[#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een kind van het mannelyk geslacht Alyda
Lubbers, Zonder beroep, huisvrouw van den eerstgenoemden Comparant, welk kind levenloos is
aangegeven. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten, onder goedkeuring der doorhaling van Zes gedrukte woorden in deze acte. // [cc 1982-1999
tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
8-1-1844: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-1-1844 No 5. / Heden den achtsten der
maand Januarij achttien honderd vier en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Antonius Knaven, van beroep Logementhouder oud vyf en veertig jaren, en
Johan Fredrik Avenarius van beroep Gemeente Ontvanger oud twee en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den vyfden der maand
Januarij achttien honderd vier en veertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 68 in
Gendringen, binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een kind
van het mannelyk geslacht Johanna te Leuken, zonder beroep, huisvrouw van den eerstgenoemden
Comparant, welk kind levenloos is aangegeven. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met de Comparanten, onder goedkeuring der doorhaling van zes gedrukte
woorden in deze acte. / A Knaven / J.F. Avenarius / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
23-8-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-8-1845 No 104. // Heden den drie en
twintigsten der maand Augustus achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen de Heer Willem Grimm, van beroep particulier oud negen en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Vrouwe Cornelia Jacoba Maria
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van der Kaaij, Zyne echtgenoot, op Vrijdag den twee en twintigsten der maand Augustus achttien
honderd vijf en veertig, des nachts ten een uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No 9,
binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de
voornamen Zyn gegeven van Albertha Adriana. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen de Heeren Jacob Ernst Fredrik van Bassen Jongbloet, van beroep
particulier oud negen en vyftig jaren, en Johan Fredrik Avenarius van beroep Gemeente
Ontvanger, oud vier 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 // W: Grim / Van Bassen Jongbloet / J:F: Avenarius / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 64/288) 9-7-2014/5-8-2014 tB]
– Johannes Fredericus (2x) (Johan Fredrik/Johan Fredrik) Avenarius:
23-8-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-8-1845 No 105. // Heden den drie en
twintigsten der maand Augustus achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen de Heer Johan Fredrik Avenarius, van beroep Gemeente
Ontvanger, oud vier en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Alijda
Lubbers, Zyne echtgenoot, op Vrijdag den twee en twintigsten der maand Augustus achttien
honderd vijf en veertig, des avonds ten half acht uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen
No 8, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de
voornamen Zyn gegeven van Johan Fredrik. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen de Heeren Jacob Ernst Fredrik van Bassen Jongbloet, van beroep
particulier, oud negen en vyftig jaren, en Willem Grimm van beroep particulier oud negen en dertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen. // J.F. Avenarius / Van Bassen Jongbloet. / W. Grim / v.Woelderen // [cc (webfoto nr.
64/288) 9-7-2014/5-8-2014 tB]
– Johannes Fredericus (2x) (Johan Frederik/Johan Frederik) Avenarius:
7-9-1845: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] August [datum niet ingevuld] / [ged.:]
septenber 7 / 1845: / Johan Frederik z van Johan Frederik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:]
de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
3-9-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-9-1845 No 111. // Heden den Derden der
maand September achttien honderd vijf en veertig is voor ons Jan Richard Boeveldt, tweede
[#Burgemeester en] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen de Heer Marie Helenus Abraham van Meurs van beroep Predikant oud
drieëndertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat vrouwe Jacoba Helena
Maria Mauritz, zyne echtgenoot op Dingsdag den tweeden der maand September achttien honderd
vijf en veertig, des nachts ten een uren, ten huize van hem comparant in Gendringen No 14, binnen
deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn
gegeven van Gerarda Wilhelmina Johanna Carolina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen de Heeren Willem Grimm van beroep particulier oud
negenendertig jaren, en Johan Frederik Avenarius van beroep Gemeente Ontvanger oud
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vierenveertig 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, onder goedkeuring der doorhaling in deze acte van twee gedrukte woorden. // Van
Meurs. / W: Grim / J.F. Avenarius / JRBoeveld // [cc (webfoto nr. 66/288) 9-7-2014/3-8-2014 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
19-1-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-1-1848 No 6. / Heden den negentienden der
maand January achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Willem Hengeveld, van beroep Boerenwerk doende oud vyftig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Harmina Venderbosch, huisvrouw van
Bernadus Wissink [Kleermaker, in deze Gemeente woonachtig / renvooi goedgekeurd] op
Maandag den Zeventienden der maand Januarij achttien honderd acht en veertig, des morgens ten
Zes uren, ten huize van haren genoemden eheman in Bredenbroek No. 344a binnen deze Gemeente,
is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van
Willemina Theodora; en zulks op verzoek der genoemde ouders; geschie [dende deze aangifte
door hem Comparant, als bij de bevalling tegenwoordig geweest Zynde, Zonder hulp van een
verloskundige, zynde de vader door ziekte verhinderd / renvooi goedgekeurd] / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Jan Lammers, van beroep
Landbouwer, oud een en vyftig jaren, en Johan Fredrik Avenarius van beroep Gemeente
Ontvanger oud Zes en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen / W Hengeveld / H J Lammers / J.F. Avenarius / v.Woelderen //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
20-3-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-3-1854 No 39 / Heden den twintigsten der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Egbert Egberts van beroep Verver oud Een en dertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Johanna Romp Zijne huisvrouw op Zaturdag den
achttienden der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, des middags ten vier uren, ten huize
van hem Comparant in Gendringen No. 81, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van Hendrika Johanna / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Wilhelmus Romp van
beroep stoelenmaker oud Veertig jaren, en Johan Frederik Avenarius van beroep Gemeente
Ontvanger oud twee 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. // [cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – AVENARIUS (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 23

– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
14-7-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-7-1854 No 86 / Heden den veertienden der
maand Julij achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Matthias Pliester van beroep Notaris oud negen en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Wilhelmina Noij, Zijne huisvrouw, op
Woensdag den twaalfden der maand July achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten vyf uren,
ten huize van hem Comparant in Gendringen No. 53e, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Johanna Reinira. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Derk Bouman van
beroep Landbouwer, oud vyf en vijftig jaren, en Johan Fredrik Avenarius, van beroep Gemeente
Ontvanger 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 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
14-8-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-8-1854 No 99. / Heden den Veertienden
der maand Augustus achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie
Gelderland, verschenen Antoon Hesseling van beroep Landbouwer oud negen en Vijftig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Messink Zijne huisvrouw op
Zaturdag den twaalfden der maand Augustus achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten
negen uren, ten huize van hem Comparant, in de Wals No. 124, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Maria / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gillis Galesloot van beroep
Zonder oud acht en Veertig jaren, en Johan Frederik Avenarius van beroep Gemeente Ontvanger
oud drie 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
19-10-1854: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 19-10-1854 No 37. / Heden den negentienden
der maand October achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland verschenen, in het huis der gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan / Michaël
Antonius Jacobus Florij, daglooner, oud acht en twintig jaren, geboren te Brussel, en woonachtig in
deze Gemeente, meerderjarige Zoon van Francois Jacob Florij, wiens beroep en woonplaats
onbekend is, en van Therese Collaert, Naaister, in deze Gemeente woonachtig, ter eenre, / en
Geertruid Kranen, dienstmeid, oud Zeven en twintig jaren, geboren in de gemeente Wisch, en
woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter van Gerrit Willem Kranen, daglooner,
woonachtig in de Gemeente Wisch, en van wylen diens ehevrouw Hendrika Lindert, ter andere
Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit
huwelijk op zondag den achtsten en op zondag den vijftienden October achttien honderd vier en
vijftig binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2 Het Certificaat van
voldoening aan de Nationale Militie. / 3. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 4. Het
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geboorteattest der Bruid. / 5. Het doodattest van de moeder der Bruid. / De moeder van den
Bruidegom, en de vader der Bruid, beide alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard hunne
toestemming te geven tot dit huwelyk. / Door den Bruidegom en de getuigen werd in onze handen
de beëedigde verklaring afgelegd, dat de vader van den eerstgemelde zich in de onmogelykheid
bevindt, om Zynen wil te verklaren, aangezien hy zedert ruim veertien jaren afwezig is, zonder dat
men weet waar hy zich ophoudt, en zonder eenige orde op Zyne Zaken gesteld te hebben. /
Eindelyk nog verklaarden de Bruid en de getuigen onder eede, dat de moeder van de eerstgemelde
in het doodattest voorkomende onder den naam van Hendrika Leenders, een en dezelfde persoon is,
vermeld in het mede overgelegde geboorte attest der Bruid onder den naam van Hendrika Lindert. /
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 Michaël
Antonius Jacobus Florij en Geertruid Kranen door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is
geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te
weten: Willem Seinhorst daglooner, oud Zes en dertig jaren, Hermanus te Kamp, [#Kleer]
[Doorhaling van een woord goedgekeurd] Boerenwerk doende, oud twee en veertig jaren, Willem
Bouwman, Kleermaker, oud vyf en veertig jaren en Johan Fredrik Avenarius, Gemeente Ontvanger, oud drie en vijftig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze Acte
opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom en de getuigen, hebbende de
Bruid, derzelver vader, beneffens de moeder van den Bruidegom, daartoe aangezocht Zynde, verklaard, niet te Kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. / M A J Florij / W: Seinhorst / Hs
te Kamp / W Bouwman / J F Avenarius / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Fredrik) Avenarius:
11-7-1857: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 11-7-1857 No 21. / Op heden den elfden der
maand Julij achttien honderd zeven en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan / Theodorus
Keuper, Landbouwer, oud veertig jaren, geboren in de voormalige Gemeente Netterden, en
woonachtig in deze Gemeente, weduwenaar van Geertruida Vriesen, meerderjarige Zoon van wylen
de ehelieden Johannes Keuper en Johanna Jacoba Hesseling, ter eenre; / en Harmina Johanna
Semmelink, Zonder beroep, oud Zeventien jaren, geboren in de Gemeente Ambt Doetinchem, en
woonachtig in die Gemeente, minderjarige dochter van Gerrit Jan Semmelink, Landbouwer, en
Johanna Elisabeth Keuper, ehelieden, woonachtig in de Gemeente Ambt Doetinchem, ter andere
Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit
Huwelijk op zondag den acht en twintigsten Juny, en op zondag den vijfden July achttien honderd
Zeven en vijftig binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een
Certificaat, afgegeven door den Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der
Gemeente Ambt Doetinchem, ten blyke, dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar, en
onverhinderd zyn ergaan. / 3. Het Geboorteattest van den Bruidegom. / 4. Het geboorteattest der
Bruid. / 5. Het doodattest van Geertruida Vriesen, laatste echtgenoot des Bruidegoms; ten blyke, dat
zyn vroeger huwelyk is ontbonden. / 6. Een Koninklyk besluit van den eersten Juny dezes jaars,
Numero negen en dertig, waarby aan den Bruidegom, met vrystelling der bepaling van Artikel acht
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en tachtig Numero twee van het Burgerlyk Wetboek, vergunning wordt verleend tot het aangaan
van een huwelyk met Zyne nicht Harmina Johanna Semmelink. / De Ouders der Bruid, alhier
tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven tot dit huwelyk. / Vervolgens
door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde,
dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij 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 Theodorus Keuper, en Harmina
Johanna Semmelink door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in
tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Johan Fredrik
Avenarius, Gemeente Ontvanger, oud Zes en vijftig jaren, Willem Karel Philip Avenarius, Zonder
beroep, oud vijf en twintig jaren, Jacobus Koldewei, Smid, oud drie en vijftig jaren, en Hendrik
Bruens, daglooner, oud vijf en veertig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk
wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, derzelver
Ouders en de getuigen. / T. Keuper / H. J. Semmelink. / G:J: Semmelink / J.E. Keuper / J.F. Avenarius / W K P Avenarius / J Koldewei / H: Bruens / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
1-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-12-1904 No. 252 / Heden den eersten
December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Bekker oud tweeenveertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente, die
verklaarde, dat zijne echtgenoot Maria Bernardina Frericksen, zonder beroep op den dertigsten
November dezes jaars, des nachts ten een ure, ten huize van hem aangever te Mechelen nummer
eenentachtig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Hendrikus Wilhelmus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Jan Willem Boland, oud [#drieenveertig] [tweeenveertig / Renvooi en
doorhaling van een woord goedgekeurd.] jaren, van beroep landbouwer en Johan Frederik
Avenarius oud zesentwintig jaren, van beroep Logementhouder beiden wonende in deze Gemeente,
en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Fredericus (Johan Frederik) Avenarius:
1-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-12-1904 No 253 / Heden den eersten
December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Jan Willem Boland oud tweeenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna Willemina Berendsen, zonder beroep op
den eersten December dezes jaars, des morgens ten vijf ure, ten huize van hem aangever te Wals
nummer tien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Jan Willem / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Johan Herman te Boekhorst, oud vijftig jaren, van beroep landbouwer en Johan Frederik
Avenarius oud zesentwintig jaren, van beroep Logementhouder beiden wonende in deze Gemeente,
en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– M...: nog geen gegevens.
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– S...: nog geen gegevens.
– T...: nog geen gegevens.
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
23-5-1832: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 23 / [ged.:] 27 May / 1832: / Willem Karel
Philip / Z V Johan Frederik Avenarius en Aleida Lubbers / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
19-5-1850: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1850. / Mei 19. / Willem Karel Phillip
Avenarius. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
11-7-1857: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 11-7-1857 No 21. / Op heden den elfden der
maand Julij achttien honderd zeven en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan / Theodorus
Keuper, Landbouwer, oud veertig jaren, geboren in de voormalige Gemeente Netterden, en
woonachtig in deze Gemeente, weduwenaar van Geertruida Vriesen, meerderjarige Zoon van wylen
de ehelieden Johannes Keuper en Johanna Jacoba Hesseling, ter eenre; / en Harmina Johanna
Semmelink, Zonder beroep, oud Zeventien jaren, geboren in de Gemeente Ambt Doetinchem, en
woonachtig in die Gemeente, minderjarige dochter van Gerrit Jan Semmelink, Landbouwer, en
Johanna Elisabeth Keuper, ehelieden, woonachtig in de Gemeente Ambt Doetinchem, ter andere
Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit
Huwelijk op zondag den acht en twintigsten Juny, en op zondag den vijfden July achttien honderd
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Zeven en vijftig binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een
Certificaat, afgegeven door den Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der
Gemeente Ambt Doetinchem, ten blyke, dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar, en
onverhinderd zyn ergaan. / 3. Het Geboorteattest van den Bruidegom. / 4. Het geboorteattest der
Bruid. / 5. Het doodattest van Geertruida Vriesen, laatste echtgenoot des Bruidegoms; ten blyke, dat
zyn vroeger huwelyk is ontbonden. / 6. Een Koninklyk besluit van den eersten Juny dezes jaars,
Numero negen en dertig, waarby aan den Bruidegom, met vrystelling der bepaling van Artikel acht
en tachtig Numero twee van het Burgerlyk Wetboek, vergunning wordt verleend tot het aangaan
van een huwelyk met Zyne nicht Harmina Johanna Semmelink. / De Ouders der Bruid, alhier
tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven tot dit huwelyk. / Vervolgens
door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde,
dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij 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 Theodorus Keuper, en Harmina
Johanna Semmelink door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in
tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Johan Fredrik
Avenarius, Gemeente Ontvanger, oud Zes en vijftig jaren, Willem Karel Philip Avenarius, Zonder
beroep, oud vijf en twintig jaren, Jacobus Koldewei, Smid, oud drie en vijftig jaren, en Hendrik
Bruens, daglooner, oud vijf en veertig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk
wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, derzelver
Ouders en de getuigen. / T. Keuper / H. J. Semmelink. / G:J: Semmelink / J.E. Keuper / J.F.
Avenarius / W K P Avenarius / J Koldewei / H: Bruens / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
9-1-1865: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-1-1865 No. 4 / Heden den Negenden der
maand Januarij achttien honderd vijf en zestig, zijn voor ons Mr Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, / Hermanus Seinhorst van beroep daglooner oud acht en dertig jaren, en
Willem Karel Philip Avenarius van beroep Gemeente Ontvanger oud twee en dertig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zevenden der
maand January achttien honderd vijf en zestig, des avonds ten Elf uren, in het Huis Wijk A No. 113
in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van bijna twee en Veertig
Jaren Johanna Harmelink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoote van Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, wonende in deze gemeente, dochter van
wijlen de echtelieden Jan Hendrik Harmelink en Berendje Hengeveld. / En hebben wij hiervan deze
Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / H Seinhorst / W Avenarius /
VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
9-2-1866: Willem Karel Philip Avenarius, gemeenteontvanger te Gendringen, taxateur van de
nalatenschap van Jan Willem te Boekhorst op de Wals; vermeld in AHA-document 8660209a // [cc
1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – AVENARIUS (nr. 203-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 28

– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
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 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 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
29-3-1877: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-3-1877 No 8 / Heden den Negen en twintigsten der maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten, Wethouder 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 Achttienden en op zondag
den Vijf en twintigsten Maart achttien honderd zeven en zeventig, Apollonus Carel August Frederik
van Velthuijsen, oud drie en dertig Jaren, Notaris, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Johannes van Velthuijsen en Johanna Maria Elisabeth Zanders, ter eenre, en Hendrina Paulina Brinkhorst, oud een en twintig Jaren, Zonder beroep, geboren te
Arnhem en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Paul Brinkhorst, Conducteur, en
van Johanna Louisa van Fend, Zonder beroep, echtelieden, wonende in deze gemeente, ter andere
zijde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: 1 o. Een Certificaat van voldoening aan de
Nationale militie. / 2o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 3o Het geboorte attest der Bruid. /
De ouders der Bruid alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard hunne toestemming te geven tot dit
huwelijk. / Vervolgens door bruidegom en bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de
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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 Apollonus
Carel August Frederik van Velthuijsen en Hendrina Paulina Brinkhorst door het huwelijk zijn
vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen
daartoe medegebragt, te weten: Derk Brinkhorst, Kantoorbediende, oud Zes en twintig Jaren,
broeder der Bruid, wonende te ’s Gravenhage, Willem Karel Philip Avenarius, Landbouwer, oud
vier en veertig Jaren, Gerhard Rosier, Timmerman, oud drie en veertig Jaren, en Hubert Johann
Hanrath, Kleermaker, oud negen en twintig Jaren, de drie laatstgenoemden binnen deze gemeente
woonachtig. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers
ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Bruidegom, de Bruid, hare Ouders en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
11-5-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-5-1878 No. 85 / Heden den Elfden der
maand Mei 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, Antonius Hendrikus Roes van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Sluiter, Zyne huisvrouw Zonder
beroep op Vrydag den Tienden der maand Mei achttien honderd acht en zeventig, des morgens ten
Vyf uren, ten huize van hem Comparant in Bredenbroek Wijk C No. 172 [<162? 168?] binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Antje. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Laurens Duitshof van beroep Landbouwer oud negen en dertig jaren, en Willem Karel Philip
Avenarius van beroep Landbouwer oud vyf en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing
door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / A.H. Roes / L Duitshof / W Avenarius
/ VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
14-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-4-1882 No. 57 / Heden den Veertienden
der maand April achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrikus Verheijen van beroep Winkelier oud Zeven en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Winterink Zijne huisvrouw,
Zonder beroep op Woensdag den Twaalfden der maand April achttien honderd twee en tachtig, des
nachts ten halftwaalf uren, ten huize van hem Comparant in Ulft Wijk D N o 47 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn
gegeven van Johannes Wilhelmus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Willem Ratering van beroep smid oud acht en vijftig jaren, en Willem Karel
Philip Avenarius van beroep Landbouwer oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke
voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus Carolus Philippus (Willem Karel Philip) Avenarius:
24-4-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-4-1882 No. 62 / Heden den Vier en twintigsten der maand April achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Johannes Bernardus Smeenk
Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Johannes Daniel van Hengel van beroep Arts oud drie en dertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Frederika Johanna Gerards, zijne huisvrouw, zonder beroep op Zaturdag den Twee en twintigsten der maand April achttien honderd twee en tachtig, des
avonds ten tien uren, ten huize van hem comparant in Gendringen Wijk A No 101 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven
van Louis Frederik / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Willem Karel Philip Avenarius van beroep Brievengaarder oud negen en veertig jaren, en
Rudolph Abraham Iduard Snethlage van beroep gemeente Ontvanger 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. // [cc
1982-1999 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 5 augustus 2014 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Avenarius , editie 203-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris Archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bonenberg (ook Benenberg e.d.), editie 197-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-2 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
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Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem : Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Flory (ook Fleury, Florissen e.d.), editie 195-1 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), editie 25-2 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
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– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
– Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
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Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
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Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via
de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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