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VOGEL
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VOEGEL, VOEGELS, VOGELS,
VOOGEL, VOOGELS enz.)

In deze publicatie zijn allerlei historische teksten alfabetisch en
chronologisch geordend met behulp van fictieve standaardnamen. De
hierbij gepresenteerde collectie Vogel is nr. 88 in deze reeks. Een
alfabetisch overzicht van alle totnogtoe verschenen delen is aan het
eind van dit bestand toegevoegd.
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– A...:
– Alberta Helena Wilhelmina Julia (Berta Helena Willemina
Julie) Vogel:
23-6-1849: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1241):
– Kind: Jan Hendrik Heijer
– Geboren: 23-6-1849
– Gedoopt: 5-8-1849
– Vader: Jacobus Josephus Heijer
– Moeder: Berta Helena Willemina Julie Vogel
[cc 8-1-2009/12-11-2009 tB]
– Alberta Helena Wilhelmina Julia (Berta Helena Wilhelmina
Julie) Vogel:
3-8-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1416):
– Kind: Gerhard Heijer
– Geboren: 3-8-1851
– Gedoopt: 7-9-1851
– Vader: Jacobus Josephus Heijer
– Moeder: Berta Helena Wilhelmina Julie Vogel
[cc 8-1-2009/12-11-2009 tB]
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– Alberta Helena Wilhelmina Julia (Berta Helena Wilhelmina
Julie) Vogel:
18-12-1852: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1519):
– Kind: Gerhard Heijer
– Geboren: 18-12-1852
– Gedoopt: 23-1-1853
– Vader: Jacobus Josephus Heijer
– Moeder: [Juli?>] Berta Helena Wilhelmina Julie Vogel
[cc 6-2-2009/12-11-2009 tB]
– Alberta Helena Wilhelmina Julia (Berta Helena Wilhelmina
Julie) Vogel:
25-11-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 1893):
– Kind: Jacobus Josephus Heijer
– Geboren: 25-11-1857
– Gedoopt: 28-2-1858
– Vader: Jacobus Josephus Heijer
– Moeder: Berta Helena Wilhelmina Julie Vogel
[cc 4-3-2009/12-11-2009 tB]
– Bernardus (Bernadus) Vogel:
22-4-1782: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 /
Den 22 [sc. Aprl] is Bernadus vogel overleden // [cc (fiches) 1211-2009 tB]
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– Bernardus (Berent) Vogel:
6-3-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 6-3-1815 No 15
/ In het jaar achtien honderd vijftien den Zesde maart des Nademiddags vier úren zijn voor ons vice búrgermeester, in Afweezentheid van den burgermr Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het GemeenteHuis alhier gecompareerd Hendrik Wilmsen dagloonder Oúd agt
en twintig Jaren en berent Vogel dagloonder Oud Zes en twintig
Jaren bij den Alhier Woonachtig welke ons verklaard hebben, dat
op den vijfde maart des Nademiddags om een úúr in het húis No 65
Catharina DoorneKamps, Landboúwerse [√goedgekeurd / oúd agt
en Zestig Jaren / H:W: / C:K.] weduwe van wijlen Berent Sales
Dochter van wijlen Arnoldús DoorneKamps en Hendrina Stokmans is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en
na voorlezing onderteekend. uitgenomen Berent Vogel verklaarde
niet te Konnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Vogel:
30-6-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 30-6-1815 No.
7 / In het jaar achttien honderd vijftien [den] dertigste Junij
Savonds Zes úúren zijn voor ons vice Burgemeester in afwezentheid van den Burgemr Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis
alhier gecompareert Bernardús Vogel daglooner, oud vier en
twintig jaren, geboren in Praast, wonende te Netterden, Canton
Gendringen Provincie Gelderland meerderjarige zoon van Coenra-
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dús vogel, blijkens het hier bijgevoegde doodextract, op den Eerste
Janúarij 1700 agt en negentig overleeden, en des Zelfs nagelatene
wedúwe dagloonster in Emmerik woonachtige Hendrina te
Boekhorst, alhier tegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en
Hendrina Nienhuis, dagloonster; oud veertig jaren, geboren te
Emmerik, woonachtig in deze gemeente [meerder]jarige dochter
van Jan Nienhúis, en Hendrina Kniesten bijde, volgens hier
Geännexeerde, dood attesten in deze gemeente, als daglooners
overleeden, weduwe van Jan Abbink op den vierde Julij 1800
veertien overleeden, blijkens het hier bij gevoegde Dood attest ter
andere zijde; dewelke ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen
binnen deze Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op
Zondag den Elfde, en op Zondag daar aan volgende, Zynde de
agtiende Junij dezes Jaars agtienhondert vijftien; zoo hebben wij,
daar ons geene verhindering tegens dit huwelijk is voorgekomen,
aan hun verzoek willende voldoen, en nadat ons de ondergeteekende Getúigen, met Ede Bevestigt hebben, de Groot ouders
van de Brúid, zoo van de vaders als moeders Zijde wel te hebben
gekent, maar niet te weeten waar se overleeden zijn alle de bij de
Wet vereischte stukken voorgelezen, alsmede het zesde Hoofdstuk
van het Burgerlijk Wetboek van den titel over het Huwelijk; en
hebben, aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij
zich tot man en vrouw nemen wilden, waarop door elk afzonderlijk
een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam
der Wet verklaard, dat Bernardús Vogel en Hendrina Nieuwen-

húis door het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Heering,
landbouwer, oud Negen en Zestig Jaaren, Hendrik Sales, landbouwer, oud Zes en veertig Jaaren, Jan Heijneman, landbouwer
oud drie en dertig Jaaren, en Evert Giesen, timmerman, oud Zes en
dertig Jaaren, alle woonachtig in deze Gemeente, en hebben de
Getúigen, met ons de tegenwoordige acte getekent, na aan hun
daar van voorlezing gedaan was, uitgenoomen de Brúidigom, en
des Zelfs moeder, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc
1983~1999 tB]
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– Bernardus (Barent) Vogel:
22-7-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 22-7-1815 No
40 / In het jaar achtien honderd vijftien den twee en twintigste
Julij des Morgens Negen Uúren is voor ons vice burgemr in
afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Cobis Giesbers,
landbouwer oud vyf en dertig jaren, ons verklarende, dat zijne
huisvrouw Sybilla Scheers oud drie en dertig Jaaren op den een en
twintigste Julij des morgens om drie uren is verlost van een
dochter welke de voornaam van Hendrina heeft ontvangen;
waarvan wij in bijzijn van derk Plúúr, daglooner [sc.: oud] een en
Zestig Jaaren, [en] Barent vogel, daglooner, oud vijf en twintig
Jaaren byde alhier woonachtig deze acte hebben opgemaakt en na
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voorlezing onderteekend / úitgenoomen de vader en byde getúige,
dewelke verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

Kroes vice Burgemr als hier toe bij beslúit van [den] Burgemeester
speciaal gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Berend
Vogel dagloonder oud Zes en twintig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Zoon En Dochter welke zijne huisvrouw Hendrina Nieúwenhúis oud veertig jaren, op Donderdag den Zevenden
der maand November, des Nademiddags ten Een uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te
willen geven van Coenradús En Hendrina / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Sales
Landb:, oud Zeven en veertig jaren, en van Christiaan de vries
Landbouwer oud Een en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers
overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / úitgenoomen den Aangeever verklaart niet te Kunnen
Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Bernardus (Berent) Vogel:
11-11-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 11-11-1816
No 19 / Heden den Elfde der maand November eenduizend
achthonderd en zestien, des voorde middags om agt uren, zijn voor
ons C: Kroes vice Burgemeestr als hier toe by Besluit van den
Heer Burgemeester Speciaal Gedelegueert Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
verschenen, Derk Heister Timmerman oud vier en vyftig jaren, en
Peter Versteeg, túinman oud Zes en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tiende der maand November des jaars 1816 des Nagts ten twee
uren, in het huis No. 66 Speelberg binnen deze Gemeente in den
ouderdom van vier en twintig úúren [#jaren] is overleden Hendrina
Vogel, dochter van Berent vogel, en Hendrina Nieúwenhúis,
dagloonders dezer Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve,
na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1983~1999 tB]

– Berta: zie sub Alberta [Vogel]

– Bernardus (Berend) Vogel:
8-11-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 8-11-1816 No
43 / Heden den Achtsten der maand November een duizend
achthonderd zestien, des Nademiddags om vijf uren, is voor ons C:

– Catharina (?) (Catharina/Joanna Catharina?) Vogel:
25-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ
in Gendringen» (AHA-volgnr. 728): [1821.] / 25. Dec: / Baptizatus
est Gerardus Joannes / f: leg: Gerardi Bouman [boven deze naam

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

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

J.H.G. te Boekhorst – VOGEL in het Algemeen Historisch Archief – pag. 9

J.H.G. te Boekhorst – VOGEL in het Algemeen Historisch Archief – pag. 10

met een andere hand: Bruns], et Joannae [hierboven dito:
Catharinae] Vogel Conj: / Susc: Jo~es Bruens, et Hendrina
Vogel. // [cc 14-9-2007/25-2-2008 tB]

– Christina (Christina) Vogels:
6-3-1712: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Ao
1712 / d~ 6 martii / [baptizatus>] baptizata est Theodora / Filia
legitima Wilhelmi Rouwen et Christina’ Vogels. / hujs patrini
fuerunt Gerardus Schutt Gerardus rouwen, Gerarda Vogels et
Gerarda te poel. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Catharina (Catharina) Vogel:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-10-1793 geboren (AHAvolgnr. 2281), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344
(jrg. 1826), volgnr. 335:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 268
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 2)
– Naam: [Christina, met potlood doorgestreept en vervangen
door:] Catharina Vogel
– Geboortedatum: den 28 Octob 1793
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [1] Stroodekker / 7 Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Mei 1826. 7, 8, 9, 10, vertr. naar Súb
No 268.A.
[cc 22-7-2004/1-10-2004 tB]

– Christina (Christina) Vogels:
15-7-1715: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): Anno
1715 / Baptizatus est Gerardus [Rouen>] Rouwen. / filius
legitimus Wilhelmi Rouwen et Christina’ vogels / patrini fuere.
Joes van Rossum et Helena Schutt. / NB. /:annus et dies o~
habentur:/ // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Christina (Christijn) Vogels:
30-1-1710: Trouwboek N.H. kerk Zeddam (RBS 270): 1710. / d.
30 Janu. / Aen Willem Roúwen, j.m. in Kilder, en Christijn Vogels. d. in Netterden, getúijgenis van hare onverhinderde afkondingen op Gendringen gegeven. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Christina (Christina) Vogel:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-10-1793 geboren (AHAvolgnr. 2281), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344
(jrg. 1826), volgnr. 335:
– Woonplaats: Megchelen
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– Christina (Christina) Vogels:
17-9-1713: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): Ao
Eod. [= 1713] / eadem die d~ 17 septemb~. / baptizatus est Arnoldus Rouen / filius legitmus Wilhelmi Rouwen et Christina vogels.
/ patrini Joes te poel et Gerardus Godden anna Geekerken et Gerarda Banningh. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
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– Huisnummer: 268
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 2)
– Naam: [Christina, met potlood doorgestreept en vervangen
door:] Catharina Vogel
– Geboortedatum: den 28 Octob 1793
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [1] Stroodekker / 7 Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Mei 1826. 7, 8, 9, 10, vertr. naar Súb
No 268.A.
[cc 22-7-2004/1-10-2004 tB]

– Conradus (Coenradus) Vogel:
30-6-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 30-6-1815 No.
7 / In het jaar achttien honderd vijftien [den] dertigste Junij
Savonds Zes úúren zijn voor ons vice Burgemeester in
afwezentheid van den Burgemr Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het
Gemeente-Huis alhier gecompareert Bernardús Vogel daglooner,

oud vier en twintig jaren, geboren in Praast, wonende te Netterden,
Canton Gendringen Provincie Gelderland meerderjarige zoon van
Coenradús vogel, blijkens het hier bijgevoegde doodextract, op
den Eerste Janúarij 1700 agt en negentig overleeden, en des Zelfs
nagelatene wedúwe dagloonster in Emmerik woonachtige Hendrina te Boekhorst, alhier tegenwoordig en toestemmende ter eenre; –
en Hendrina Nienhuis, dagloonster; oud veertig jaren, geboren te
Emmerik, woonachtig in deze gemeente [meerder]jarige dochter
van Jan Nienhúis, en Hendrina Kniesten bijde, volgens hier Geännexeerde, dood attesten in deze gemeente, als daglooners overleeden, weduwe van Jan Abbink op den vierde Julij 1800 veertien
overleeden, blijkens het hier bij gevoegde Dood attest ter andere
zijde; dewelke ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen binnen
deze Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den
Elfde, en op Zondag daar aan volgende, Zynde de agtiende Junij
dezes Jaars agtienhondert vijftien; zoo hebben wij, daar ons geene
verhindering tegens dit huwelijk is voorgekomen, aan hun verzoek
willende voldoen, en nadat ons de ondergeteekende Getúigen, met
Ede Bevestigt hebben, de Groot ouders van de Brúid, zoo van de
vaders als moeders Zijde wel te hebben gekent, maar niet te
weeten waar se overleeden zijn alle de bij de Wet vereischte
stukken voorgelezen, alsmede het zesde Hoofdstuk van het
Burgerlijk Wetboek van den titel over het Huwelijk; en hebben,
aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij zich tot
man en vrouw nemen wilden, waarop door elk afzonderlijk een
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– Conradus (Conrad) Vogel:
7-10-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / Octob 7 /
Conradus Vogel. Z.v. wijl~ Hendrik Vogel uijt Praast. / en
Hendrina Te Boekhorst. d. van wijl~. Bernardus Te Boekhorst. van
Millingen. nu beide onder Gendringen. / getrouwt. 28 Octob. // [cc
(fiches) 12-11-2009 tB]
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toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der
Wet verklaard, dat Bernardús Vogel en Hendrina Nieuwenhúis
door het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Heering, landbouwer, oud Negen en Zestig Jaaren, Hendrik Sales, landbouwer,
oud Zes en veertig Jaaren, Jan Heijneman, landbouwer oud drie en
dertig Jaaren, en Evert Giesen, timmerman, oud Zes en dertig
Jaaren, alle woonachtig in deze Gemeente, en hebben de Getúigen,
met ons de tegenwoordige acte getekent, na aan hun daar van
voorlezing gedaan was, uitgenoomen de Brúidigom, en des Zelfs
moeder, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc
1983~1999 tB]

geven van Coenradús En Hendrina / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Sales
Landb:, oud Zeven en veertig jaren, en van Christiaan de vries
Landbouwer oud Een en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers
overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / úitgenoomen den Aangeever verklaart niet te Kunnen
Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

– Conradus (Coenradus) Vogel:
8-11-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 8-11-1816 No
43 / Heden den Achtsten der maand November een duizend
achthonderd zestien, des Nademiddags om vijf uren, is voor ons C:
Kroes vice Burgemr als hier toe bij beslúit van [den] Burgemeester
speciaal gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Berend
Vogel dagloonder oud Zes en twintig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon En Dochter welke zijne huisvrouw Hendrina
Nieúwenhúis oud veertig jaren, op Donderdag den Zevenden der
maand November, des Nademiddags ten Een uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen
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– Cornelia (Cornelia) Vogel:
29-10-1810: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 (vrij
weergegeven): Cornelia Vogel / woonplaats: Vianen / overleden
op 29-10-1810 // [cc 1983~1999 tB]
– D...:
– Eduardus (Eduard) Vogel:
3-3-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2069):
– Kind: Johan Gerhard Hendrik Vogel
– Geboren: 3-3-1860
– Gedoopt: 29-4-1860
– Vader: Eduard Vogel
– Moeder: Frederika Matthea Bruggeman
[cc 13-3-2009/12-11-2009 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – VOGEL in het Algemeen Historisch Archief – pag. 15

J.H.G. te Boekhorst – VOGEL in het Algemeen Historisch Archief – pag. 16

– Eduardus (Eduard) Vogel:
14-4-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2446):
– Kind: [Margeritha>] Margeretha Catarina Agnesia Vogel
– Geboren: 14-4-1864
– Gedoopt: 29-5-1864
– Vader: Eduard Vogel
– Moeder: Frederika Matthea Bruggeman
[cc 19-4-2009/10-11-2009 tB]

– Everhardus (Everhardus) Vogel:
15-9-1795 (bron onbekend; vrij weergegeven): 15 Sept. 1795:
Netterden: Everhardus Vogel en Johanna te Poel; get.: Jan te Raij
en Willem Vogel // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Everhardus (Everhardus) Vogel:
26-8-1795: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 2/3):
1795 den 26 aug zijn Everhardus Vogel geboortig in Netterden
soon van willem Vogel en judith Lamers overleeden, met Consent
van zijn vader, en johanna te poel geboortig in Netterden, maar
gewoont hebbende te Emmerik dogter van Bernardus te poel em
mechtildis wijers bijde overleeden geen magchschap zijnde, door
mij in ondertrouw opgenomen en nae drie voorafgaande onverhinderd huwelijks proclamatien, soo te Emmerik, als in Netterden,
den 28 aug de eerste den 6 september de twede den 13 de laatste,
en op den 15de 7ber bij publike godsdienst in den Echt bevestigt. /
[verderop getekend: “Netterden den 27 december 1797 / Q T: / J:
Stam Rooms Pastoor.”] // [cc 1983~1999 tB]
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– Everhardus (Everhardus) Vogel:
27-12-1797: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 11):
Ao 1797 den 27 December heeft den Roomspriester alhier J: Stam
de persoonen, de welke door hem in het Húwelyk bevestigt sijn,
bij Certivicaat ten fine van registratúúr overgegeeven, en sijn de
volgenden / Ao 1795 den 24 maij is theodorus Geesing, Jongman,
geboortig van Millingen in Cleefsland, en alhier te Netterden
Woonagtig, Zoon van Bernardús Geesing, en Aleijda Boekhorst,
met gerritje Heister Jonge dogter, geboortig te Netterden, en
Woonagtig, dogter van Weijlen Hendrik Heister, en Weijlen
Meghtildis Schút, bij públike Godsdienst in haar Húwelyk bevestigt / Ao 1795 den 15 September is everhardús Vogel Jongman,
geboortig alhier te Netterden, en woonagtig Zoon van Willem
Vogel, en Weijle Judigh (!) Lamers, met Johanna t[e] Poel, Jonge
dogter geboortig alhier te Netterden, en Woonagtig, dogter van
Weijlen Berent te Poel, en Weijlen Megtildis Weijers, bij públike
Godsdienst in haar Húwelijk bevestigt / Ao 1796 den 7 Jannúarij is
Jacobús van Remme Jongman, geboortig van Asewijn, en [#alhier
te Netterden] [toegevoegd: onder oúd sevenaar] Woonagtig, Zoon
van weijlen evert van Remme, en weijlen Maria Súlleke[r], met
Maria Schút, wedúwe van Hendrik ten Dúijtz, geboortig alhier te
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Netterden, en woonagtig, dogter van Herme Schút, en weijlen
Bartje Verwaijen, bij públike Godsdienst in haar Húwelyk bevestigt // [cc 1983~1999 tB]

beide Comparanten. / P ter Maat / F: L: Vogel / F: Rijpperda // [cc
1983~1999 tB]

– Folkert Laurens (Folkert Laurens) Vogel:
21-4-1830: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 21-4-1830 No
25 / Heden den een en twintigsten der maand April één duizend
acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, zijn
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh, Provincie Gelderland,
verschenen / den Heer Paulus ter Maat oud Zeven en Vyftig jaren,
buiten beroep binnen deze stad woonachtig / en den Heer Folkert
Laurens Vogel oud acht en Vyftig jaren, Gepensioneerd Chirurgyn Majoor woonachtig te Zalt Bommel doch zich thans alhier
bevindende [#beide in deze Gemeente woonachtig]; / dewelke ons
hebben verklaard, dat op den negentienden der maand April des
jaars achttien honderd en dertig, des avonds ten elf uren, in het
huis No. 442 Wijk C binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
byna Zes en Vijftig Jaren is overleden Mejufvrouw Ann Haij
huisvrouw van den eersten en schoonzuster van den tweeden
Comparant, geboren te Zutphen den eersten Juny Zeventienhonderd Vier en Zeventig uit wijlen de Ehelieden Adam Haij en Mary
Davidson beiden hier ter stede overleden. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de
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– Geertruida (Gertrudis) Vogels:
19-8-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750
/ 19 Aug / baptizatus est Theodorus Joannes / parent. Theodorus
Tebukhorst et Jantje Janssen / pat. Theodorus Tebukhorst et
Gertrudis Vogels. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Vogels:
15-1-1752: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1752
/ 15 Jan: / Baptizati sunt Joannes et Henricus. / Gemini. / par. Henricus Teboekhorst et Gertrudis Vogels / pat. primae prolis Henricus Vogel et Gerarda Weltzing / pat. Secundae prolis Theodorus
Teboekhorst et Friderica Blankmans. // [cc 1983~1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Vogels:
5-10-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757
/ 5ta 8bris / baptizata hendrica / parentes Henricus te boekhorst.
[et] Gertrudis Vogels / patrini Henricus Voegel, Elisabetha Mullmans. // [cc (fiches) 12- 11-2009 tB]
– Geertruida (Geertruid) Vogels:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 7-11-1763 geboren (AHA-volgnr.
3555), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg.
1826), volgnr. 557:
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– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 412
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 2)
– Naam: Geertruid Vogels
– Geboortedatum: den 7 Novemb 1763
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4) overleden / 3 & 5 vertrokken naar
Súb No 53. / [#3 & 5 retour gekomen] 5. [#dient] de N.M. [=
nationale militie]
[cc 2-9-2004/23-3-2005 tB]

– Gerharda (Gerarda) Vogels:
30-9-1713: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): An~o
1713. / 30 septemb~ / baptizatus est wilhelmus / filius legit~mus
Jois te poel et maria weyers. / patrini Bernardus te poel, Theodorus
Heyster, jan van rossum Gerarda vogels et arnolda te poel. // [cc
(fiches) 12-11-2009 tB]

– Gerharda (Gerarda) Vogels:
6-3-1712: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Ao
1712 / d~ 6 martii / [baptizatus>] baptizata est Theodora / Filia
legitima Wilhelmi Rouwen et Christina’ Vogels. / hujs patrini
fuerunt Gerardus Schutt Gerardus rouwen, Gerarda Vogels et
Gerarda te poel. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– Gerharda (Gerarda) Vogels:
4-9-1713: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden):
Eodem An~o. [= 1713] / d~ 4 septemb / baptizata est maria / filia
legtma. Gerardi [vogels>] weyers et Gerarda’ vogels. / patrini.
wilhelmus rouwen et Jo~es te poel et Susanna Bredenbach et Catharina Stammen, geesken Schutten. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
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– Gerharda (Gerarda) Vogels:
25-2-1715: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden):
[anno 1715] / d~ 25. februar. ao eod. / baptizata est Gerarda / filia
legit~ma Henrici Weijers et Hendrina’ ten Beest / patrinus fuit
jo~es Driessen cui adsisterunt Maria weyers et Gerarda vogels. //
[cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– Gerharda (Gerarda) Vogels:
6-1-1722: RBS 763 (doop/trouwboek R.K. kerk Netterden): 6-11722 / Henricus Heyster / ex legitimo thoro hon: parentu~ Theodori Heyster et Gerarda te Poel / natus est et baptizatus in Eccla~
St a Walburgis in Netterden / levantibus eum e` fonte baptismali
Joanne Lubbers Jacobo Hackvoort et Gerarda Vogels. // [cc
1983~1999 tB]
– Gerharda (Grietje) Vogel:
8-1-1799: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 8-1-1799
/ ged. 18-1- 1799:] Arisje / dochter van Jan Teunissen en Grietje
Vogel / te Harskamp // [cc 1983~1999 tB]
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– Gerharda (Grietje) Vogel:
9-6-1800: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 9-6-1800
/ ged. 22-6- 1800:] Cornelis / zoon van Jan Teunissen en Grietje
Vogel / te Harskamp // [cc 1983~1999 tB]

– Gerharda (Grietje) Vogel:
9-2-1807: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 9-2-1807
/ ged. 8-3- 1807:] Gysbert / zoon van Jan Teunissen en Grietje
Vogel / te Harskamp // [cc 1983~1999 tB]

– Gerharda (Grietje) Voogel:
19-2-1802: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 19-21802 / ged. 7-3- 1802:] Berend / zoon van Jan Teunissen en
Grietje Voogel / te Harskamp // [cc 1983~1999 tB]

– Gerharda (Grietje) Vogel:
19-5-1809: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 19-51809 / ged. 18- 6-1809:] Arisje / dochter van Jan Teunissen en
Grietje Vogel / te Harskamp // [cc 1983~1999 tB]

– Gerharda (Grietje) Vogel:
10-6-1803: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 10-61803 / ged. 26- 6-1803:] Gerrit / zoon van Jan Teunissen en
Grietje Vogel / te Harskamp / By vonnis van de Arrondissements
Regtbank te Arnhem van den elfden Mei achttien honderd drie en
zestig, is gelast dat op den kant deser acte zal worden aangeteekend, dat de daarin voorkomende geslachtsnaam abusievelyk is gesteld Teunissen in plaats van Lieuwerick. / De Ambtenaar van den
Burgerlyken Stand van Ede. / W. Horsting // [cc 1983~1999 tB]
– Gerharda (Grietje) Vogel:
19-9-1804: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 19-91804 / ged. 7- 10-1804:] Aaltjen / dochter van Jan Teunissen en
Grietje Vogel / te Harskamp // [cc 1983~1999 tB]

– Gerharda (2x) (Gerritje/Grietje) Vogel:
10-7-1812: Overlijdensregister gemeente Otterlo, 10-7-1812
(ongenummerde akte nr. 10): In het Jaar achtienhondert en twaalf
den tienden der Maand July zyn voor ons Gerrit Pothoven, Adjunct
Maire officier van den Burgerlyken Staat der Gemeente van
Otterlo Departement van den Boven Yssel, Canton en Municipaliteit van Ede; gecompareerd Gerrit Van Galen en Gerrit Jansen
zynde beide gebúúren welke ons verklaard hebben, dat op den negenden der Maand July des ’S avonds om tien uuren Grietje
Vogel oud veertig Jaren Zynde een dochter van Gerritje Vogel,
Zynde een Landvrouw, is overleeden; op den negenden July achttienhondert en twaalf des avonds om tien uuren in het Huis No 57,
en hebben de Declaranten deeze acte na dat hun dezelve was
voorgelezen nevens ons onderteekend. // [cc 1983~1999 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Vogel:
21-10-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc. Octob
21] / Hendrik Vogel Z.v. Gerrit Vogel / en Anna Margaretha
Hendrica Venhorst. d.v. [^wijl] Jan Venhorst. / bei uijt Mechelen.
onder Gendringen // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Gerhardus (Gradus) Vogel:
22-2-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ
in Gendringen» (AHA-volgnr. 888): [sub «1824 baptizati sunt»]
22 Febr: / Henricus / F:l: Gerardi Bruns et Anna Catharina Vogel
Par: / Gradus Vogel et Joanna [..g>] Bruens Susc: // [cc 31-102007/19-1-2008 tB]

– Gerhardus (Gart) Voogel:
20-12-1801: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1801 /
den 20 Desember is de vroú van Gart Voogel [sc. overleden] // [cc
(fiches) 12-11-2009 tB]
– Gerhardus (Garret) Voogel:
31-1-1807: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1807 /
Den 31 Dito [= Januarij] is Garret Voogel overleden // [cc
(fiches) 12-11-2009 tB]
– Gerhardus (Garret) Vogel:
31-1-1807: Inventaris van het archief van de ambtenaren belast
met de invordering van de belasting op het recht van successie
1806-1817; Rijksarchief Arnhem, inv. nr. VI-91, blz. 14, nr. 80
(38) [ondertekening: “D W Klomp Schoolmeester van Mechelen”]
/ “Lyst van de Aangegeven Leijken in de Boerschap Mechelen in
het Jaar 1807” / Een Leijk Garret Vogel is Aangeving van gedaan
om te Begraven Den 31 Janúarij oúdt 77 Jaar en Na gelaaten
Kinderen // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Vogel:
11-11-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 11-11-1816
No 19 / Heden den Elfde der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des voorde middags om agt uren, zijn voor ons
C: Kroes vice Burgemeestr als hier toe by Besluit van den Heer
Burgemeester Speciaal Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
verschenen, Derk Heister Timmerman oud vier en vyftig jaren, en
Peter Versteeg, túinman oud Zes en twintig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
tiende der maand November des jaars 1816 des Nagts ten twee
uren, in het huis No. 66 Speelberg binnen deze Gemeente in den
ouderdom van vier en twintig úúren [#jaren] is overleden Hendrina Vogel, dochter van Berent vogel, en Hendrina Nieúwenhúis,
dagloonders dezer Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve,
na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Vogel:
8-11-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 8-11-1816 No
43 / Heden den Achtsten der maand November een duizend
achthonderd zestien, des Nademiddags om vijf uren, is voor ons C:
Kroes vice Burgemr als hier toe bij beslúit van [den] Burgemeester
speciaal gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Berend
Vogel dagloonder oud Zes en twintig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon En Dochter welke zijne huisvrouw Hendrina
Nieúwenhúis oud veertig jaren, op Donderdag den Zevenden der
maand November, des Nademiddags ten Een uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen
geven van Coenradús En Hendrina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Sales Landb:,
oud Zeven en veertig jaren, en van Christiaan de vries Landbouwer oud Een en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede
gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. /
úitgenoomen den Aangeever verklaart niet te Kunnen Schrijven. //
[cc 1983~1999 tB]

in Gendringen» (AHA-volgnr. 728): [1821.] / 25. Dec: / Baptizatus
est Gerardus Joannes / f: leg: Gerardi Bouman [boven deze naam
met een andere hand: Bruns], et Joannae [hierboven dito: Catharinae] Vogel Conj: / Susc: Jo~es Bruens, et Hendrina Vogel. // [cc
14-9-2007/25-2-2008 tB]

– Hendrica (Hendrina) Vogel:
25-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ

– Hendrica (Hendrina) Vogel:
28-12-1829: Overlijdensregister gemeente Gendringen [kopie], 2812-1829 No 86 / Heden den achtentwintigsten der maand
December eenduizend achthonderd negenentwintig des voormiddags ten tien uren, Zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de
Haes Búrgemeester en ambtenaar van den Búrgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen Provintie Gelderland verschenen Johannes
Kaal bakker oud negenentwintig Jaren en Hendrik Schadron
dagloner oud vijfenveertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op heden maandag
den achtentwintigsten der maand december eenduizend achthonderd negenentwintig des morgens ten zes uren in het huis No 101
in Gendringen binnen deze Gemeente in den ouderdom van vier en
tachtig Jaren is overleden Jan te Boekhorst Zonder beroep geboren
en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwenaar van Aleida
Banning Zoon van wijlen de Ehelieden Derk te Boekhorst en
Hendrina Vogel / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, Zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend met den
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eerstgenoemden Comparant, verklarende den laatstgenoemden
door ons aangezocht Zijnde niet te Kúnnen Schrijven. // [cc
1983~1999 tB]

na Boumans, d.v. Nellis Bouman uijt Mechelen onder Gendringen
/ versonden na Praast // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Hendricus (Henricus) Vogel:
15-1-1752: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1752
/ 15 Jan: / Baptizati sunt Joannes et Henricus. / Gemini. / par.
Henricus Teboekhorst et Gertrudis Vogels / pat. primae prolis
Henricus Vogel et Gerarda Weltzing / pat. Secundae prolis Theodorus Teboekhorst et Friderica Blankmans. // [cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Voegel:
5-10-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757
/ 5ta 8bris / baptizata hendrica / parentes Henricus te boekhorst.
[et] Gertrudis Vogels / patrini Henricus Voegel, Elisabetha Mullmans. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– Hendricus (Hendrik) Vogel:
10-4-1760: Hendrik Vogel, daghuurder, geb. 10-4-1760
(woonplaats: Megchelen); zie document 8110906a nr. 542 // [cc
1983~1999 tB]
– Hendricus (Henrikus) Vogel:
6-11-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774. / Nov. 6. /
Henrikus Vogel. / Z.v. wijl Steven Vogel uijt Praast, / en Cathari-
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– Hendricus (Hendrik) Vogel:
7-10-1787: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1787. / Octob 7 /
Conradus Vogel. Z.v. wijl~ Hendrik Vogel uijt Praast. / en
Hendrina Te Boekhorst. d. van wijl~. Bernardus Te Boekhorst. van
Millingen. nu beide onder Gendringen. / getrouwt. 28 Octob. // [cc
(fiches) 12-11-2009 tB]
– Hendricus (Hendrik) Vogel:
21-10-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc. Octob
21] / Hendrik Vogel Z.v. Gerrit Vogel / en Anna Margaretha
Hendrica Venhorst. d.v. [^wijl] Jan Venhorst. / bei uijt Mechelen.
onder Gendringen // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– Hendricus (Hendrik) Vogel:
7-11-1798: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1798 /
Den 7 Dito [= November] is Enneken Fenhorst vroú van Hendrik
Vogel overled / Niet aan de loop // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– Hendricus (Hendrik) Vogel:
14-7-1813: Hendrik Vogel, journalier (gem. Netterden); genoemd
in AHA-document 8130714a // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Vogel:
15-10-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 15-10-1813
nr. 21 / In den Jaare Agtien hondert en Dertien, den Vijftiende
October, des Avonds Vier úúren, is voor ons adjúnct Maire, bij
absentie van de Maire, Officier van den Burgerlyke Stand, der
Gemeente Netterden Canton Gendringen, Departement van den
Booven ijssel, Verscheenen, Hendrik Vogel, Daglooner oud Vijf
en Vijftig Jaaren, Bernardús Nieuwenhúis, Daglooner, oud Negen
en dertig Jaaren, bij de in deze Gemeente Woonagtig, welke ons
als Búúrlieden Verklaart hebben, dat op den vijftiende October,
des Morgens Tien úúren, aan Het Húis No 234 is overleeden,
Hendrina Broúwer, sonder bedrijf, oud vijftien Jaaren, dochter van
wylen Jacobis broúwer, en Hendrica Smits, Hoefsmit woonagtig in
deze Gemeente, en hebben deze acte, na aan hún daar van Voorleezing gedaan was deze acte geteekent, de getuigen verklaarden
niet te kunnen schrijven. // [cc 1983~1999 tB]

hebben, dat Jan Hendrik Colenbrander Daglooner, oud veertig
Jaaren, den zeventiende Janúarij, des avonds agt úúren in het Húis
No 227 is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en
na voorlezing onderteekend. / úitgenoomen H: Vogel welke
verklaarde niet te kúnnen Schryven. // [cc 1983~1999 tB]

– Hendricus (Hendrik) Vogel:
18-1-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 18-1-1815 No
3 / In het jaar achtien honderd vijftien den agtiende January, des
morgens negen úúren zijn voor ons viceburgemeester, in afweezendheid van den Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Hendrik Vogel, daglooner, oud
Zes en vyftig Jaaren, Peter Raats, landbouwer, oud vijf en veertig
Jaaren byde Woonagtig in deze Gemeente welke ons verklaard
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– Hendricus (Hendrik) Vogel:
17-8-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-8-1815 No
27 / In het jaar achtien honderd vijftien den zeventiende Augústús
des Nademiddags vijf úren zijn voor ons vice Burgemeester in
Afweezentheid van den Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het
Gemeente-Huis alhier gecompareerd Hendrik vogel dagloonder,
oúd Zes en vijftig Jaren en Jan van Huit Landbouwer oúd vijf en
dertig Jaren bijde in deze gemeente woonachtig welke ons
verklaard hebben, dat Helena charlottha Sesink Zonder bedrijf, op
den Zeventiende Aúgústús des’ morgens Negen úren in het Húis
No 225 in den Oúderdom van veertig Jaren Ehevroúw van
Hermanús Ponekamp en Dochter van wijlen Arent Sesink en
Johanna [ch>] catharina giebink is overleden. Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. / Uitgenomen den Eene getuigen Hendrik vogel verklaarde niet te
Konnen Schrijven. // [cc 1983~1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Vogel:
11-12-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 11-12-1816
No 45 / Heden den Elfde der maand december een duizend achthonderd zestien, des nademiddags om drie uren, is voor ons Cornls
Kroes Viceburgemr als hier toe by besluit van den Burgemeester
Speciaal Gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Johannes
Hendrik Schadron [overschreven: oud] dagloner oud dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een dochter welke zijne huisvrouw Jenneke Heúvels oud twee en twintig jaren, op dingsdag
den tiende der maand december, des Nagts ten Elf uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te
willen geven van Gerritje / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Evert Seesing Landbouwer, oud
drie en vijftig jaren, en van Hendrik vogel daglooner oud Zestig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in
twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen de vader,
en de getuigen H: vogel verklaarde niet te Kunnen Schrijven. //
[cc 1983~1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Vogel:
27-11-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 27-11-1818
No. 12. / Heden den zeven en twintigste der maand November

eenduizend achthonderd en achttien, des voormiddags ten tien
uren, zyn voor ons Derk Bruens, Assessor, by absentie van den
schout, Ambtenaar van den burgerlyken Staat van het Schoutambt
Netterden, Provincie Gelderland, verscheenen Gerardus Broens,
oud twee en twintig jaren, dagloner, geboren en woonachtig onder
Netterden, minderjarige zoon van Gert Jan Broens stroodekker en
van diens Ehevrouw Joanna Heyman, wonende in dit schoutambt,
ter eenere, en Joanna Catharina Vogel, oud vyf en twintig jaren
Dienstmeid, geboren en woonachtig in dit ambt meerderjarige
dochter van Hendrik Vogel, dagloner onder Gendringen woonachtig en van de overledene Anna Venhorst diens Ehevrouw, ter
anderen zyde; – dewelke in tegenwoordigheid van de ouders des
bruidegoms en den vader der bruid, welke tot het aangaan van dit
huwelyk hunne toestemming verleenen, en in tegenwoordigheid
van Jan Wilting, Veldwachter, oud twee en veertig jaren; Derk
Heister Dz. timmerman oud Zeven en vyftig jaren; Cornelis Kroes,
Rentenier, oud Zes en veertig jaren, en Derk Willem Klomp, bierbrouwer, oud Zeven en veertig jaren, alle woonachtig in dit ambt
door partyen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons
hebben verzocht het door hun voorgenomen huwelijk te willen
voltrekken; zoo hebben wy daar ons geene wettige verhindering
tegen deze verbintenis is voorgekomen aan hun verzoek willende
voldoen, hun alle de by de wet, tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen; als: / 1. De acten van huwelyksafkondigingen op de by de wet bepaalde tyd en plaats binnen dit Schoutambt
gedaan. / 2. Het Doopattest van den Bruidegom. / 3. het certificaat,
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dat denzelven aan de Nationale militie heeft voldaan / 4. het Doopattest van de bruid. / 5. het Doodattest van Enneken Fenhorst,
moeder van de bruid, verklarende de vader, dat hoewel de naam in
dit attest niet juist gespeld is, hetzelve echter is dat van zyne
overledene Ehevrouw en moeder van de bruid. / Voorts het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek van de wederkeerige regten
en plichten der echtgenooten waarna wij aan Bruidegom en Bruid
hebben afgevraagd, of zy elkanderen tot man en vrouw verlangen
te nemen, Waarop door elk afzonderlyk een toestemmend antwoord zynde gegeven, zoo hebben wij ambtenaar van den Burgerlyken Staat voornoemd; in naam der Wet verklaard, dat Gerardus
Broens, en Joanna Catharina Vogel, door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom en desselfs vader
benevens de getuigen verklarende de bruid, derzelver vader en de
moeder des bruidegoms daartoe aangezocht niet te kunnen
schryven. // [cc 1983~1999 tB]

et Joanna te boekhorst assistens Joanna vogels // [cc (fiches) 1211-2009 tB]

– I...:
– Johanna (Joanna) Vogels:
11-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750
/ 11 Junii / Baptizata est anna Sibilla / parentes Henricus Te
boekhorst et gertrudis vogels / patrini conradus fredericus Stevens
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– Johanna (?) (Joanna/Joanna Catharina?) Vogel:
25-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ
in Gendringen» (AHA-volgnr. 728): [1821.] / 25. Dec: / Baptizatus
est Gerardus Joannes / f: leg: Gerardi Bouman [boven deze naam
met een andere hand: Bruns], et Joannae [hierboven dito:
Catharinae] Vogel Conj: / Susc: Jo~es Bruens, et Hendrina Vogel.
// [cc 14-9-2007/25-2-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Vogel:
2-6-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-6-1838 No 49. /
Heden den Tweeden der maand Junij een duizend acht honderd
acht en dertig des voormiddags om Elf uren zijn voor ons
Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland,
verschenen Jan Gal, daglooner, oud Twee en Vijftig jaren,
wonende te Stokkum, in deze Gemeente No. 190. en Hendrik
Gerber, daglooner, oud Vier en Veertig jaren, wonende te
Stokkum, in deze Gemeente No. 185b dewelke ons hebben verklaard, dat op den Een en dertigsten der maand Mei dezes jaars,
des middags ten Twaalf uren, in het huis No. 192 te Stokkum
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht dagen is
overleden Aleida van Uum, geboren en woonachtig geweest te [#’s
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Heerenberg] [√De doorslag van het woord ’s Heerenberg in de
veertiende regel dezer Acte, en de daarvoor in plaats stelling van
het woord Stokkum goedgekeurd] voornoemd, dochter van
Bernardus van Uum, daglooner, en Johanna Vogel, Ehelieden, te
Stokkum wonende. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende,
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de declaranten
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis // [cc 6-32002/28-5-2002 tB]
– Johanna Catharina (Joanna Catharina) Vogel:
27-11-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 27-11-1818
No. 12. / Heden den zeven en twintigste der maand November
eenduizend achthonderd en achttien, des voormiddags ten tien
uren, zyn voor ons Derk Bruens, Assessor, by absentie van den
schout, Ambtenaar van den burgerlyken Staat van het Schoutambt
Netterden, Provincie Gelderland, verscheenen Gerardus Broens,
oud twee en twintig jaren, dagloner, geboren en woonachtig onder
Netterden, minderjarige zoon van Gert Jan Broens stroodekker en
van diens Ehevrouw Joanna Heyman, wonende in dit schoutambt,
ter eenere, en Joanna Catharina Vogel, oud vyf en twintig jaren
Dienstmeid, geboren en woonachtig in dit ambt meerderjarige
dochter van Hendrik Vogel, dagloner onder Gendringen
woonachtig en van de overledene Anna Venhorst diens Ehevrouw,
ter anderen zyde; – dewelke in tegenwoordigheid van de ouders

des bruidegoms en den vader der bruid, welke tot het aangaan van
dit huwelyk hunne toestemming verleenen, en in tegenwoordigheid
van Jan Wilting, Veldwachter, oud twee en veertig jaren; Derk
Heister Dz. timmerman oud Zeven en vyftig jaren; Cornelis Kroes,
Rentenier, oud Zes en veertig jaren, en Derk Willem Klomp,
bierbrouwer, oud Zeven en veertig jaren, alle woonachtig in dit
ambt door partyen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt,
ons hebben verzocht het door hun voorgenomen huwelijk te willen
voltrekken; zoo hebben wy daar ons geene wettige verhindering
tegen deze verbintenis is voorgekomen aan hun verzoek willende
voldoen, hun alle de by de wet, tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen; als: / 1. De acten van huwelyksafkondigingen op de by de wet bepaalde tyd en plaats binnen dit Schoutambt
gedaan. / 2. Het Doopattest van den Bruidegom. / 3. het certificaat,
dat denzelven aan de Nationale militie heeft voldaan / 4. het
Doopattest van de bruid. / 5. het Doodattest van Enneken Fenhorst,
moeder van de bruid, verklarende de vader, dat hoewel de naam in
dit attest niet juist gespeld is, hetzelve echter is dat van zyne
overledene Ehevrouw en moeder van de bruid. / Voorts het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek van de wederkeerige regten
en plichten der echtgenooten waarna wij aan Bruidegom en Bruid
hebben afgevraagd, of zy elkanderen tot man en vrouw verlangen
te nemen, Waarop door elk afzonderlyk een toestemmend antwoord zynde gegeven, zoo hebben wij ambtenaar van den Burgerlyken Staat voornoemd; in naam der Wet verklaard, dat Gerardus
Broens, en Joanna Catharina Vogel, door het huwelijk zijn ver-
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eenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee
daartoe bestemde registers ingeschreven, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom en desselfs
vader benevens de getuigen verklarende de bruid, derzelver vader
en de moeder des bruidegoms daartoe aangezocht niet te kunnen
schryven. // [cc 1983~1999 tB]

deze akte geteekend met den Comparant en de Getúigen. // [cc
1983~1999 tB]

– Johanna Catharina (Joanna Catharina) Vogel:
5-10-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 5-10-1819 No.
37 / In het jaar een duizend acht honderd en negentien, den vijfden
der maand October, des voormiddags ten tien uren, is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van
Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Gerardús Broens
Dagloner oud drie en twintig jaren, woonachtig in dit ambt
dewelke ons verklaarde, dat Joanna Catharina Vogel oud Zes en
twintig jaren, zijne huisvroúw op Zondag den derden dezer maand
October, des namiddags ten drie uren, ten huize van hem
Comparant te Megchelen in dit ambt is bevallen van een kind van
het vroúwelijk geslacht, waaraan de voornaamen van Anna
Franc~ina Zijn gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide
daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid
van Hendricús Venhorst Eigenwerk doende oud acht en vijftig
jaren, en van Jan Wilting Veldwachter oud drie en veertig jaren,
woonachtig in dit ambt / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij
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– Johanna Catharina (?) (Joanna Catharina) Vogel:
25-12-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ
in Gendringen» (AHA-volgnr. 728): [1821.] / 25. Dec: / Baptizatus
est Gerardus Joannes / f: leg: Gerardi Bouman [boven deze naam
met een andere hand: Bruns], et Joannae [hierboven dito:
Catharinae] Vogel Conj: / Susc: Jo~es Bruens, et Hendrina
Vogel. // [cc 14-9-2007/25-2-2008 tB]
– Johanna Catharina (Anna Catharina) Vogel:
22-2-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen,
onder het kopje (d.d. 25-11-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ
in Gendringen» (AHA-volgnr. 888): [sub «1824 baptizati sunt»]
22 Febr: / Henricus / F:l: Gerardi Bruns et Anna Catharina Vogel
Par: / Gradus Vogel et Joanna [..g>] Bruens Susc: // [cc 31-102007/19-1-2008 tB]
– Johanna Geertruida (Anna Gertruijd) Vogel:
5-1-1749: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1749. / dito.
[= den 5. Jan:] / Hendrick te Boeckhorst, zoon van Derck te
Boeckhorst uijt Mechelen onder Gendringen. / en Anna Gertruijd
Vogel, Dogter van Stephen Vogel uijt Proost. / dese zijn den 26
[of 25?] Jan: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
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– Johanna Geertruida (?) (Gertrudis) Vogels:
11-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750
/ 11 Junii / Baptizata est anna Sibilla / parentes Henricus Te
boekhorst et gertrudis vogels / patrini conradus fredericus Stevens
et Joanna te boekhorst assistens Joanna vogels // [cc (fiches) 1211-2009 tB]

horst et Anna Gertrudis Voegels. / patrini Steeven Voegel, et
Joanna Brucks. // [cc 1983~1999 tB]

– Johanna Geertruida (Anna Gertrudis) Vogel:
14-7-1753: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1753. / 14 Julii / Baptizati Sunt gemini [uitgeveegd: Fran] Joannes
Franciscus et Joanna gertrudis / parentes Henricus Te Boekhorst.
et anna gertrudis vogel / patrini [^1ma’ prolis] franciscus wilhelmus haeffkenscheijdt Loco Christiani Frederici van Nijspen
Qua’storis Excellentissimi Dni Comitis de Berg et aleijda Bloemers / patrini 2da’ prolis stephanus vogel Loco wilhelmi veltkamp
et Joanna Janssen. // [cc 1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Vogel:
5-8-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen
(onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»)
(AHA-volgnr. 392): 5. Aug: [1816.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] /
Baptizata est Wilhelmina / filia legitima Arnoldi Visser, et
Margarithae Lodewijks Conj: / Suscepêre Jan Vogel, et Berndina
Lamers. // [cc 7-6-2007/19-6-2008 tB]

– Johannes (Jan) Vogel:
14-7-1813: Jan Vogel, cordonnier (gem. Netterden); zie document
8130714a // [cc 1983~1999 tB]

– Johanna Geertruida (Anna Gertrudis) Voegels:
5-9-1759: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1759 /
5ta~ 7bris. / Baptizatus est Stephanus / Parentes Henricus Teboek-

– Johannes (Jan) Vogel:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 2-3-1790 geboren (AHA-volgnr.
2150), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg.
1826), volgnr. 320:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 253
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 3)
– Naam: Jan Vogel
– Geboortedatum: den 2 maart 1790
– Godsdienst: R.C.
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– Johanna Geertruida (Anna Gertrudis) Vogel:
5-9-1755: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1755.
/ 5 Septembris / Baptizatus est wilhelmus / parentes Henricus Te
boekhorst et anna gertrudis vogel / patrini petrus Braam et gerretie bergelslagh. // [cc 1983~1999 tB]
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– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 22-7-2004/29-9-2004 tB]
– Johannes (Jan) Vogel:
± 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 286. Jan Vogel // [cc 16-6-2001/10-3-2004 tB]
– Johannes (Jan) Vogel:
± 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 609. Jan Vogel // [cc 16-6-2001/10-3-2004 tB]
– Johannes (Jan) Vogel:
2-2-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-2-1832 No
10 / Heden den tweeden der maand Febrúarij een duizend acht
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honderd twee en dertig des voormiddags ten tien uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Jan Willem Snelting, winkelier oud Vyfen
Veertig jaren, en Jan Vogel Schoenmaker oud twee en veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op Woensdag den Eersten der maand February
een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf
uren, in het huis No. 244 [:de “2” is slordig en onduidelijk] in
Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven
Jaren is overleden Willem Weijers Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wylen Sander
Weyers, en van diens nagelatene wedúwe Jenneken Hiddink, dagloonster in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid
dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. met de Comparanten / J W Snelting / J Vogel
/ v.Woelderen // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes (Jan) Vogel:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap
Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh,
inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 69:
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Eene in Meggelen tegen over de kerk gelegen, van twee zijden aan
eenen publieken weg, en overigens aan het navolgende perceel, en
aan eenen Hof uit Hendrik Heuvelsstede schietende Hofstede
waarop de gebouwen den pachter toebehooren, «de eertse (!) helft
der Hofstede van Hendrik Essing» genaamd, in pacht bij Jan
Vogel, en bekend bij het kadaster sectie E,
No. 384 voor 1 roed 54 ell.
en de helft van no. [383> (met inkt:)] 999 voor 4 [roed] 30 [ell.]
Dus te zamen 5 roed. 84 ell.
[Kooper:] Jan Vogel Schoenmaker te Meggelen.
[cc 27-2-2007/24-6-2007 tB]

– Johannes (Jan) Vogel:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap
Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh,
inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 106:
Een onder Meggelen gelegene Weide, «het Slag» genaamd, schietende van de Pruisische grenzen tot aan de hooge straat, en belendende eener zijds aan het eigendom van den Heer van Wijk, en
anderen zijds aan dat van Bernardus Termaat, bekend bij het
kadaster sectie E,
No. 90, weiland, voor 4 bund., 87 roed., 50 ell.
[No.] 91, dito [,,] 04 [roed.,] 10 [ell.]
[No.] 92, houtgewas [,,] 02 [roed.,] 90 [ell.]
[No.] 93, bouwland [voor] 1 [,,] 04 [roed.,] 20 [ell.]
dus te zamen voor 5 bund., 98 roed., 70 ell.
[Koopers:] Jan Vogel, Steven Massop en Gradus Daniels alle te
Meggelen
[cc 27-2-2007/7-7-2007 tB]

– Johannes (Jan) Vogel:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap
Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh,
inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 86:
Een stukje Bouwland in Meggelen, tusschen de grondstukken van
Gradus Bokting, Theodorus Snelting, Jan Vogel en van Reusing
gelegen, «het Kuiltje» genaamd, bekend bij het kadaster sectie E,
no. 364 voor 9 roeden, 10 ellen.
[Kooper:] Hendrikus Otten landbouwer te Meggelen
[cc 27-2-2007/30-6-2007 tB]

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

– Johannes (Jan) Vogel:
15-1-1848: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1848
No 7. / Heden den vijftienden der maand Janúarij achttien honderd
acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan
Vogel, van beroep Schoenmaker, oud acht en vyftig jaren, en
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Willem Siemkes, van beroep daglooner, oud acht en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden
dat op Zatúrdag den vyftienden der maand Janúary achttien
honderd acht en veertig, des morgens ten vier uren, in het huis N o.
255 in Megchelen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
acht en vijftig jaren is overleden Henring (!) Húnd, Zonder beroep,
geboren te Boekholt in Prúissen, en woonachtig geweest in deze
Gemeente, vroeger weduwe van Adolf Snelting, laatstelyk ehevroúw van Jan Hendrik Klomp, Schoolonderwyzer, in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Jacob
Húnd en Henrina Kolks. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met de Comparanten. / J Vogel / W Siemkes / v.Woelderen // [cc
1983~1999 tB]

ten huize van hem comparant in Megchelen No. 237, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht,
waaraan de voornaam is gegeven van Hermina. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Bernadus Snelting van beroep landbouwer oud eenendertig jaren,
en Jan Vogel van beroep schoenmaker oud achtenvyftig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend met den comparant en de
getuigen. / H Broüwer / B: Snelting / J Vogel / v.Woelderen // [cc
1983~1999 tB]

– Johannes (Jan) Vogel:
24-7-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-7-1848 No
59. / Heden den vieren twintigsten der maand July achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik
Brouwer van beroep Smid oud achtenveertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Anna Elisabeth Busing
zyne huisvrouw op Zaturdag den twee en twintigsten der maand
July achttien honderd acht en veertig, des morgens ten drie uren,

– Johannes Casparus (Johan Casper) Vogel:
19-7-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 19-7-1816
[ongenummerde akte nr. 32]: Heden den negentienden der maand
Julij een duizend achthonderd zestien, des nademiddags om vier
uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem,
Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Coops, WoltersZoon
Koopman oud Zeven en Twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van eene Dochter welke zijne huisvrouw Catharina Coops oud
twintig jaren, op donderdag den achttienden der maand Julij
voormeld, des morgens ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Woutera Willemina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
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tegenwoordigheid van de Heeren Harmen Planten, ontvanger der
Indirecte Belastingen, oud vier en dertig jaren, en van Johan
Casper Vogel, Landmeter oud acht en Twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend, benevens de bovengemelde Comparanten en den Secretaris. / Hendrik Coops / H Planten / J:C: Vogel / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris // [cc 1983~1999 tB]

en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij
na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de voormelde comparanten en den Secretaris. / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secret s / G J Bluemink / G.J. Schimmel / J:C: Vogel // [cc
1983~1999 tB]

– Johannes Casparus (Johan Casper) Vogel:
24-9-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 24-9-1817
No 31. / Heden den vier en twintigsten der maand September een
duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is
voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie
Gelderland, verschenen Gerrit Jan Blúemink, Bediende oud een en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van eenen Zoon welke zijne
huisvrouw Hendrika Greven oud Zes en twintig jaren, op
Dingsdag den drie en twintigsten der maand September voormeld,
des nademiddags ten half vier uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Lodewijk Jacob / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van de Heer Johan Casper Vogel, oud negen
en twintig jaren, en van Gerrit Jan Schimmel, omroeper oud vier
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– Johannes Gerhardus Henricus (Johan Gerhard Heinrich)
Vogel:
28-3-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHAvolgnr. 353):
– Kind: Wilhelm Vogel
– Geboren: 28-3-1837
– Gedoopt: 4-6-1837
– Vader: Johan Gerhard Heinrich Vogel
– Moeder: Anna Maria Grada Wolters
[cc 30-10-2008/12-11-2009 tB]
– Johannes Gerhardus Hendricus (Johan Gerhard Hendrik)
Vogel:
3-3-1860: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2069):
– Kind: Johan Gerhard Hendrik Vogel
– Geboren: 3-3-1860
– Gedoopt: 29-4-1860
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– Vader: Eduard Vogel
– Moeder: Frederika Matthea Bruggeman
[cc 13-3-2009/12-11-2009 tB]
– Johannes Gerhardus Hendricus (Johan Gerhard Hendrik)
Vogel:
26-8-1899: Geboortenregister gemeente Stad Doetinchem, 26-81899 No 95 / Heden den Zes en twintigsten Augustus achttien honderd negen-en-negentig, is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Stad Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Jeltje Jebbink geboren Weijer van beroep vroedvrouw als bij de bevalling tegenwoordig geweest de aangifte doende oud vyftig jaren, wonende binnen deze Gemeente, / die ons
heeft verklaard dat Johanna Margaretha Bouwens ongehuwd zonder beroep wonende in deze gemeente op Zaterdag den Zesentwintigsten der maand Augustus dezes jaars des morgens ten half zes
uren, ten haren huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk
geslacht, aan hetwelk zij verklaart de voornamen te geven van
Wilhelmina Grada Bernarda / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan Gerhard Hendrik Vogel,
Commies ter Secretarie oud negen en dertig jaren en van Arend
Jan ten Hoopen zonder beroep oud een en veertig jaren beiden
wonende in deze gemeente / door de comparant als getuigen
gekozen, / welke akte wij na voorlezing hebben onderteekend met
den Comparant en de beide getuigen / J. Jebbink Weijer / J G H
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Vogel / A J ten Hoopen / v Lawick v Pabst // [met potlood in de
marge:] Deel IV 132 RC. // [cc 1983~1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johan Hendrik) Voogel:
11-4-1774: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad
110v, linkerkolom): / 1774. / [na: “tot Lidmt aangenomen 31
Maart”] / van Amsteldam 11 April / Johan Hendrik Voogel /
attest naar Noordbroek [:of: Noortbroek?] 28 April 1776. // [cc
1983~1999 tB]
– K... / – L...
– Margaretha Catharina Agnes (Margeretha Catarina Agnesia)
Vogel:
14-4-1864: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHAvolgnr. 2446):
– Kind: [Margeritha>] Margeretha Catarina Agnesia Vogel
– Geboren: 14-4-1864
– Gedoopt: 29-5-1864
– Vader: Eduard Vogel
– Moeder: Frederika Matthea Bruggeman
[cc 19-4-2009/10-11-2009 tB]
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– Maria (Maria) Vogel:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 7-10-1800 geboren (AHA-volgnr.
2151), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg.
1826), volgnr. 320:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 253
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 4)
– Naam: Maria [Vogel]
– Geboortedatum: den 7 Octob 1800
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 22-7-2004/29-9-2004 tB]

befunden haben, das den Edelen Wilhelm Vogel bey únse Vorsaten genossen hat den titul von Edlen, Wie aúch beLehnet ist gewesen met ein Lehn SlúysenKempe, alias die Wilt genent, das in
die Qualiteyt als Edele auff úns Klarongs Gerigt Zu Compareren
ist gecitiret Worden; und benebens andere Jonckeren gecompariert
ist, das aúch vor die Magistrat van Emmerich Cúndschafft der
Waerheyt Leijstende, den titull von Joncker genossen hatt, das des
Requirants Múnne Mechtildis Vogel genant beij onsere Hochgeliebte Hooghgeborhne Ober Gros mútter de Gravinne Dovariere
van Bergh voor Staat Júnffer eenige Jaeren gedieneht hatt: / Im
Zeijcken der waerheyt haben wir diese unterZeijchnet, úndt mit
ons Hochgraff~: Ziegel gesiegelt / S Heerenberg den 22en Aúg~: ao
1724. / onderstont / Frans Wilhelm Grave tot den Bergh en HohenZollern / Lo: Sig: / Lager Stonde / Ter ordonnantie van Syn
Hooghgraeff~: Excellentie Wilh: de Raet, des Selffs Raet en Drost
der vrij Heerlickheyt Boxmeer // [cc 4-3-2003/31-3-2003 tB]

– Mechtildis (Mechtildis) Vogel:
22-8-1724: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr.
96): // Attestatum voor den Edelen Otto Vogel // Wy Frans
Wilhelm &c &c // Thún Kundt und Zeúgen das den Edelen Otto
Vogel von ons onterthenigst Versuchet hat eine attestation uber
den Adelthumb von Seyne Familie, als haben Wir ahn onsen sehr
Lieben Getreúwe Wilhelm de Raet Raet und Drost unser vry Herr:
Lickheyt Boxmeer bevohlen, das in onse Archiven Solte
nachsehen, Was das davan Solte Kúnnen gefúnden werden,
denselben ahn uns Erkleret habe das [#den Edelen Wilhelm Vogel
bey onse Vohrsaten in die alte Schriften] hij aús die alte Schriften

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

– Nicolaus (Nicolaus) Vogel:
3-10-1810: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij
weergegeven]: Nicolaus Vogel / woonplaats: Vianen / overleden
op 3-10-1810 // [cc 1983~1999 tB]
– Otto (Ott) Vogel:
23-9-1677: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 3988: // Copia N. //
Den 23 9bris 1677. / Coram de Hr Stadtholder Joachim Deúis,
Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon [lees:
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Mom] & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om
daer over ter instantie van de Hr Dr Gerard van Zelst Advocaet
fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger van de Middelen, die verweijgering wilde prodúcent niet lieden om 200 ggl. sampt costen & schade met recht. // 1. Deponents
oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn. // 2. Ofte
getúige niet in de boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot Genderingen bis nú toe
gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat // 3. Ofte getúige niet wel en
kenne alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen?
// ad 3tium / Túigt jae // 4. Off getúige niet menighmael bij
geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? // ad 4túm / Túigt jae. // 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de Oevelgúnne staende in Genderingen
daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / Seit
súlx noit gehoort te hebben. // 6. Off getúige niet eenige jaren
herwaerts den ontfanck van de gemeene middelen tot Genderingen
gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat. // 7. Off vroúwe van Gendt als
besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander
private inwoonder van Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm /
Túigt jae. // 8. Off [#niet aen de] Getúige in q~ als Ont r niet wel
bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de
Graeffschap gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren
Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / Affirmat // 9. Off
getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders

als een privaet húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit
anders gehoort te hebben. // 10. Off getúige oit gesien off gehoort
hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de
Swanenbúrgh en de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit
sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ Oevelgúnne //
Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo
originali; gd testor. was ondert~ T. ten Hage Landts~ // [enz.] //
[cc 7-1-2003/10-1-2003 tB]

– Otto (Otto) Vogel:
22-8-1724: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr.
96): // Attestatum voor den Edelen Otto Vogel // Wy Frans
Wilhelm &c &c // Thún Kundt und Zeúgen das den Edelen Otto
Vogel von ons onterthenigst Versuchet hat eine attestation uber
den Adelthumb von Seyne Familie, als haben Wir ahn onsen sehr
Lieben Getreúwe Wilhelm de Raet Raet und Drost unser vry Herr:
Lickheyt Boxmeer bevohlen, das in onse Archiven Solte nachsehen, Was das davan Solte Kúnnen gefúnden werden, denselben
ahn uns Erkleret habe das [#den Edelen Wilhelm Vogel bey onse
Vohrsaten in die alte Schriften] hij aús die alte Schriften befunden
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– Otto (Ott) Vogell:
28-5-1679 (bron onbekend; vrij weergegeven): Coram de heer Ott
Vogell toe de Wildt; gerichtspersonen: Jacob Coopman ende
Rutger toe Boeckhorst; producens: Jan Tonnissen; testis: Berntjen
Scholten (in de 40 jaar) // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
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haben, das den Edelen Wilhelm Vogel bey únse Vorsaten genossen
hat den titul von Edlen, Wie aúch beLehnet ist gewesen met ein
Lehn SlúysenKempe, alias die Wilt genent, das in die Qualiteyt als
Edele auff úns Klarongs Gerigt Zu Compareren ist gecitiret
Worden; und benebens andere Jonckeren gecompariert ist, das
aúch vor die Magistrat van Emmerich Cúndschafft der Waerheyt
Leijstende, den titull von Joncker genossen hatt, das des
Requirants Múnne Mechtildis Vogel genant beij onsere Hochgeliebte Hooghgeborhne Ober Gros mútter de Gravinne Dovariere
van Bergh voor Staat Júnffer eenige Jaeren gedieneht hatt: / Im
Zeijcken der waerheyt haben wir diese unterZeijchnet, úndt mit
ons Hochgraff~: Ziegel gesiegelt / S Heerenberg den 22en Aúg~: ao
1724. / onderstont / Frans Wilhelm Grave tot den Bergh en
HohenZollern / Lo: Sig: / Lager Stonde / Ter ordonnantie van Syn
Hooghgraeff~: Excellentie Wilh: de Raet, des Selffs Raet en Drost
der vrij Heerlickheyt Boxmeer // [cc 4-3-2003/31-3-2003 tB]

– Petrus (Peter) Vogel:
10-11-1782: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1782. / Nov. 10. /
Jan Overgoor Z:v. wijl Hendrik Overgoor. / en Janna Geertruid
Essing. wedwe van wijl. Peter Vogel. / uijt Wijken onder
Gendringen / [getrouwd:] dec 1 // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Petrus (Peter) Vogel:
11-3-1770: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1770. / Maart den
11 / Peter Vogel / Weduwenaar van Sibilla Maasen / van
Netterden onder Zeddam. / met Johanna Geertruid Essings, /
dogter van Berend Essing van Bredenbroek; Thans wonend onder
Gend~. / met attest na Netterden // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Stephanus (Stephen) Vogel:
5-1-1749: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1749. / dito.
[= den 5. Jan:] / Hendrick te Boeckhorst, zoon van Derck te
Boeckhorst uijt Mechelen onder Gendringen. / en Anna Gertruijd
Vogel, Dogter van Stephen Vogel uijt Proost. / dese zijn den 26
[of 25?] Jan: hier gecopuleert. // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
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– Petrus (Peeter) Voogel:
19-4-1782: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 /
Den 19 Ditoo [sc. Aprl] is Peeter Voogel overleeden // [cc (fiches)
12-11-2009 tB]
– Q...:
– Richardus (Rich.) Vogel:
10-2-1899: roomboterfabriek de Wildt, Rich. Vogel te
Gendringen; zie AHA-document 8990210a // [cc 1983~1999 tB]
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– Stephanus (Stephanus) Vogel:
14-7-1753: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft):
1753. / 14 Julii / Baptizati Sunt gemini [uitgeveegd: Fran] Joannes
Franciscus et Joanna gertrudis / parentes Henricus Te Boekhorst.
et anna gertrudis vogel / patrini [^1ma’ prolis] franciscus wilhelmus haeffkenscheijdt Loco Christiani Frederici van Nijspen
Qua’storis Excellentissimi Dni Comitis de Berg et aleijda Bloemers / patrini 2da’ prolis stephanus vogel Loco wilhelmi veltkamp et Joanna Janssen. // [cc 1983~1999 tB]

30-6-1782: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 /
Den 30 Jünij is Willemina Voogel overleeden // [cc (fiches) 1211-2009 tB]

– Stephanus (Steeven) Voegel:
5-9-1759: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1759 /
5ta~ 7bris. / Baptizatus est Stephanus / Parentes Henricus
Teboekhorst et Anna Gertrudis Voegels. / patrini Steeven Voegel,
et Joanna Brucks. // [cc 1983~1999 tB]
– Stephanus (Steven) Vogel:
6-11-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774. / Nov. 6. /
Henrikus Vogel. / Z.v. wijl Steven Vogel uijt Praast, / en
Catharina Boumans, d.v. Nellis Bouman uijt Mechelen onder
Gendringen / versonden na Praast // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– T... / – U... / – V...:
– Wilhelmina (Willemina) Voogel:
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– Wilhelmus (Wilhelm) Vogel:
22-8-1724: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr.
96): // Attestatum voor den Edelen Otto Vogel // Wy Frans
Wilhelm &c &c // Thún Kundt und Zeúgen das den Edelen Otto
Vogel von ons onterthenigst Versuchet hat eine attestation uber
den Adelthumb von Seyne Familie, als haben Wir ahn onsen sehr
Lieben Getreúwe Wilhelm de Raet Raet und Drost unser vry Herr:
Lickheyt Boxmeer bevohlen, das in onse Archiven Solte nachsehen, Was das davan Solte Kúnnen gefúnden werden, denselben
ahn uns Erkleret habe das [#den Edelen Wilhelm Vogel bey onse
Vohrsaten in die alte Schriften] hij aús die alte Schriften befunden
haben, das den Edelen Wilhelm Vogel bey únse Vorsaten genossen hat den titul von Edlen, Wie aúch beLehnet ist gewesen met
ein Lehn SlúysenKempe, alias die Wilt genent, das in die Qualiteyt
als Edele auff úns Klarongs Gerigt Zu Compareren ist gecitiret
Worden; und benebens andere Jonckeren gecompariert ist, das
aúch vor die Magistrat van Emmerich Cúndschafft der Waerheyt
Leijstende, den titull von Joncker genossen hatt, das des Requirants Múnne Mechtildis Vogel genant beij onsere Hochgeliebte
Hooghgeborhne Ober Gros mútter de Gravinne Dovariere van
Bergh voor Staat Júnffer eenige Jaeren gedieneht hatt: / Im
Zeijcken der waerheyt haben wir diese unterZeijchnet, úndt mit

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

J.H.G. te Boekhorst – VOGEL in het Algemeen Historisch Archief – pag. 59

J.H.G. te Boekhorst – VOGEL in het Algemeen Historisch Archief – pag. 60

ons Hochgraff~: Ziegel gesiegelt / S Heerenberg den 22en Aúg~: ao
1724. / onderstont / Frans Wilhelm Grave tot den Bergh en
HohenZollern / Lo: Sig: / Lager Stonde / Ter ordonnantie van Syn
Hooghgraeff~: Excellentie Wilh: de Raet, des Selffs Raet en Drost
der vrij Heerlickheyt Boxmeer // [cc 4-3-2003/31-3-2003 tB]

– Wilhelmus (Willem) Vogel:
15-9-1795 (bron onbekend; vrij weergegeven): 15 Sept. 1795:
Netterden: Everhardus Vogel en Johanna te Poel; get.: Jan te Raij
en Willem Vogel // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]

– Wilhelmus (Willem) Vogel:
27-12-1797: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 11):
Ao 1797 den 27 December heeft den Roomspriester alhier J: Stam
de persoonen, de welke door hem in het Húwelyk bevestigt sijn,
bij Certivicaat ten fine van registratúúr overgegeeven, en sijn de
volgenden / Ao 1795 den 24 maij is theodorus Geesing, Jongman,
geboortig van Millingen in Cleefsland, en alhier te Netterden
Woonagtig, Zoon van Bernardús Geesing, en Aleijda Boekhorst,
met gerritje Heister Jonge dogter, geboortig te Netterden, en
Woonagtig, dogter van Weijlen Hendrik Heister, en Weijlen
Meghtildis Schút, bij públike Godsdienst in haar Húwelyk
bevestigt / Ao 1795 den 15 September is everhardús Vogel Jongman, geboortig alhier te Netterden, en woonagtig Zoon van Willem Vogel, en Weijle Judigh (!) Lamers, met Johanna t[e] Poel,
Jonge dogter geboortig alhier te Netterden, en Woonagtig, dogter
van Weijlen Berent te Poel, en Weijlen Megtildis Weijers, bij
públike Godsdienst in haar Húwelijk bevestigt / Ao 1796 den 7
Jannúarij is Jacobús van Remme Jongman, geboortig van Asewijn,
en [#alhier te Netterden] [toegevoegd: onder oúd sevenaar]
Woonagtig, Zoon van weijlen evert van Remme, en weijlen Maria
Súlleke[r], met Maria Schút, wedúwe van Hendrik ten Dúijtz,
geboortig alhier te Netterden, en woonagtig, dogter van Herme
Schút, en weijlen Bartje Verwaijen, bij públike Godsdienst in haar
Húwelyk bevestigt // [cc 1983~1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Vogel:
26-8-1795: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 2/3):
1795 den 26 aug zijn Everhardus Vogel geboortig in Netterden
soon van willem Vogel en judith Lamers overleeden, met Consent
van zijn vader, en johanna te poel geboortig in Netterden, maar
gewoont hebbende te Emmerik dogter van Bernardus te poel em
mechtildis wijers bijde overleeden geen magchschap zijnde, door
mij in ondertrouw opgenomen en nae drie voorafgaande
onverhinderd huwelijks proclamatien, soo te Emmerik, als in
Netterden, den 28 aug de eerste den 6 september de twede den 13
de laatste, en op den 15de 7ber bij publike godsdienst in den Echt
bevestigt. / [verderop getekend: “Netterden den 27 december 1797
/ Q T: / J: Stam Rooms Pastoor.”] // [cc 1983~1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Vogel:
30-4-1799 (bron onbekend; vrij weergegeven): 30-4-1799:
Theodoris Mülder en Johanna Verhold; get.: Jan Biester en
Willem Vogel (Netterden) // [cc (fiches) 12-11-2009 tB]
– Wilhelmus (Wilhelm) Vogel:
28-3-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHAvolgnr. 353):
– Kind: Wilhelm Vogel
– Geboren: 28-3-1837
– Gedoopt: 4-6-1837
– Vader: Johan Gerhard Heinrich Vogel
– Moeder: Anna Maria Grada Wolters
[cc 30-10-2008/12-11-2009 tB]
– X... / – Y... / – Z...

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
– Baars (ook Baers e.d.) (G)
– Barink (ook Baarink e.d.) (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh: Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh: Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
– Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
– Brus (ook Brusse e.d.) (G)
– Cent (ook Senten e.d.) (G)
– Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
– Dillen (ook van Dillen, van Dielen e.d.) (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.) (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
– Etten: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.) (G)
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– Gendringen: Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen: Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.) (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
– Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
– Kok (ook Kock e.d.) (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
– Konink (ook Keuning e.d.) (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.) (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)
– Loor (ook Lohr e.d.) (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
– Maandag (familiedossier) (G)
– Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
– Mentjot (familiedossier) (G)
– Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Nakken (familiedossier) (G)

– Netterden: Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Netterden: Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
– Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
– Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
– Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
– Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
– Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
– Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
– Registre Civique van de gemeente Gendringen (1811) (G)
– Registre Civique van de gemeente Netterden (1813) (G)
– Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
– Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
– Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
– Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
– Schut (ook Schutte e.d.) (G)
– Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
– Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
– Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
– Starink (ook Staring e.d.) (G)
– Temmink (ook Temming e.d.) (G)
– Terink (ook Teering e.d.) (G)
– Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
– Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
– Vels (ook Fels e.d.) (G)
– Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
– Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
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– Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
– Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
– Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
– Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
– Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
(12 november 2009 – tB)
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