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BERGH 

(vervolgdeel TA-VZ) 
 

Lectori salutem! 

Deze vervolgdocumentatie, die deel uitmaakt van het in 1982 begonnen 
Algemeen Historisch Archief (de digitale actotheek van J.H.G. te Boekhorst 
in Bennekom), wordt bij deze aan de website van de Heemkundekring Bergh 
aangeboden. Het is een heterogene verzameling alfabetisch en chronologisch 
geordende teksten met in dit geval als enige gemeenschappelijke noemer de 
naam Berg(h). In de meeste gevallen zal er de stad ’s-Heerenberg (of Bergh) 
in de Liemers mee bedoeld zijn, maar het kan ook de familienaam (van den) 
Berg(h) zijn. Dat zal van geval tot geval uit de teksten zelf moeten blijken. 
Ten behoeve van de alfabetische ordening is voor elke naam een standaard 
schrijfwijze (dossiernaam) bedacht, die telkens tussen haakjes [...] is geplaatst. 
Zo is een naam als Albers of Elbers te vinden onder Aalbers, en Janssen kort-
weg onder Jans. Of dergelijke bij elkaar geplaatste gegevens al dan niet met 
elkaar in verband staan zal uit de context moeten blijken. 
De vele loze jaartallen zijn alleen bedoeld om nieuwe afschriften sneller in de 
collectie te kunnen opslaan en hebben verder geen betekenis. Ook de aandui-
ding ‘AHA-volgnr. ...’ is voor u niet van belang; dit nummer geeft slechts aan 
in welke volgorde de betreffende tekst in de bron te vinden is. In het origineel 
worden dergelijke nummers uiteraard niet vermeld. 
De afschrift- en verwerkingsdatum plus ‘handtekening’ is sinds het begin van 
deze eeuw consequent aan elk afzonderlijk gegeven toegevoegd (bij oudere af-
schriften ontbreekt de datering in de meeste gevallen). 
De niet gecontroleerde Azewijnse doopgegevens zijn in 1995 door ruiling ver-
kregen. Zie voor nadere informatie aan het einde van dit bestand. 
 

© J.H.G. te Boekhorst – Bennekom, 21 april 2005 
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– tafel (hofftafell) ~ s Heerenbergh [Berg]: 
23-3-1726: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 199): // Op het onder-
danigh Reqte van Arnold Scheers // Wy Frans Wilhelm grave tot d[en] Bergh &c &c &c // 
Uyt Redenen daertoe bewogen, staen toe het Versoeck van den Suppliant, dat den Selven tot 
nadre ordre hier op ons Hoff sal hebben te Woonen ende de tafell genieten: gegeven op ons 
Slott S Heerenbergh Den 23e Maert 1726 / onderstont / Frans Wilhelm Grave tot den Bergh 
en HohenZollern // [afschrift d.d. 8-4-2003 (verwerkt 13-4-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tangelder [Tangelder] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 
1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Tangelder [Tangelder] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
18-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 18-3-1863 No. 27 / Heden den achttienden 
Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester, 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Gerardus Thyssen oud negen en vyftig jaren, van beroep ryksambtenaar en Hen-
drik Tangelder oud vyf en vyftig jaren, van beroep ryks ambtenaar beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den zestienden Maart dezes jaars, des na-
middags ten vyf uren, in het huis No. 30 in Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van een en zestig jaren is overleden: Hendrina Boekhorst, buiten beroep, geboren en wonen-
de in deze Gemeente, echtgenoot van Mathijs [doorgestreept: Harmsen] [renvooi: doorhaling 
van het woord Harmsen en inplaatsstelling van het woord Hermsen goedgekeurd.] dagloner 
wonende te Beek voormeld, en dochter van de echtelieden Frederik Boekhorst en Anna Völ-
kers beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onder-
teekend met de aangevers. / G Tijssen / H Tangelder / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-
2000 (verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Tangelder ~ Berg] 
 
– Tap [Tap] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 
 
– Tap [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
2-4-1779: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
53): / 1779. / Op gedaane belijdenis des geloofs aan genomen tot Ledemaaten. / den 2 April / 
Derk Tap. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1780 
 
– Tap (2x) [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
13-4-1781: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
59): / 1781. / den 13 April. / op gedaane belijdenis des geloofs zijn aangenomen tot Lidmaa-
ten. / Jan Tap, den oude. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Tap [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
13-4-1781: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
64): / 1781. / den 13 April. / op gedaane belijdenis des geloofs zijn aangenomen tot Lidmaa-
ten. / Theodora Tap. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 
 
– Tap [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
7-5-1789: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
101): / 1789 / d: 7 Meij zijn, na afgelegde geloofsbelydenis, aangenomen / Bernhardús van 
Zalingen; / Derk Eigenoúwer, / en Johanna Tap. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1790 1791 
 
– Tap [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
19-3-1792: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
111): / 1792 / d: 19 Maart zijn, na afgelegde geloofsbelijdenis tot Ledemaaten aangenomen / 
Coenraad Brinkman / Evert Botze, / en Sibilla Tap. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tap [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
25-4-1793: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
122): / 1793 / d: 25 April zijn, na afgelegde geloofsbelijdenis [doorgestreept: aan] tot Lede-
maaten aangenomen / Antonij Tap / Sibilla Onzenoorth, / en Bartje Botse // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tap [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
28-4-1794: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
134): / 1794 / d. 28 April zijn na afgelegde geloofsbelydenis tot Ledemaaten aangenomen / 
Johannes Botze / Antonij Onzenoorth / Johanna Gesink / Jenneken Brinkman, / en Elisabeth 
Tap. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1795 1796 
 
– Tap [Tap] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
14-4-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 18: Anno 
1797 / op den 14 April / Coram Evert Poor [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen Derk Spekking Jonkman gebore onder Netterden, en alhier woonagtig, / en 
Johanna Tap Jonge Dogter, alhier geboren en woonagtig / den 16 April voor den Eerste 
maal / den 23 dito voor de twede maal / den 30 dito voor de Derde maal volgens relaas van 
den bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 30 April 1797 te 
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S’Heerenbergh getroúwd volgens attest van H:W: Van woelderen Gereformeerde Predicant 
alhier. / S’Heerenbergh den 1 Meij 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1798 1799 1800 1801 1802 
 
– Tap [Tap] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
4-10-1803: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
179): / 1803 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d. 4 Oct. / Elisabeth Tap / naar Arnhem. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 
 
– Tap [Tap] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
6-10-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 6-10-1816 No 23 / Heden den Zesden 
october der maand October [:eerst: September] eenduizend achthonderd en zestien, des na-
middags om agt uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan 
Ketelaar Timmerman oud agt en twintig jaren, / en Toon Tap dood[en] graver oud vyf en 
Veertig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Zesden october [doorgestreept: der maand] des jaars 1816, des Smiddags ten vyf uren, in 
het huis No. 27 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen dagen [doorgestreept: 
jaren] is overleden Hendricus Wilhelmus Kaak [ouders niet ingevuld] / Ons van deze verkla-
ring 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 
1833 1834 1835 1836 1837 
 
– Tap [Tap] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
13-6-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 13-6-1838 No 51. / Heden den Dertienden 
der maand Junij een duizend acht honderd acht en dertig des middags om Twaalf uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Beumer, Klompen-
maker, oud Vijf en veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 128. en 
Jacobus Böhmer, Voerman, oud Vijf en dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Ge-
meente No. 130, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertienden der maand Juny 
dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 127. te ’s Heerenberg binnen deze Ge-
meente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Derk Spekking, daglooner, 
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geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wijlen de Ehelieden Arend 
Spekking overleden te Gendringen, en Geertruida Lamers, in deze Gemeente overleden, na-
latende zijne Ehevrouw Johanna Tap, zonder beroep, wonende te ’s Heerenberg voor-
noemd. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte 
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na 
voorlezing, door ons is onderteekend, benevens declaranten / E:V:Grotenhuis / B Beúmer / J 
Böhmer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 28-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 
1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 
2047 2048 2049 2050 [einde Tap ~ Berg] 
 
– tapper ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 
 
– tapper ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
8-5-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 8-5-1816 No 11 / Heden den Agtsten der 
maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om vijf uren, zijn voor 
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ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Berendsen Tapper oud 
twee en dertig jaren, / en Gradús Hakfoort Smit oud vijf en dertig jaren / beide in deze 
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand Meij 
des jaars 1816, des S’morgens ten Zeven uren, in het huis No. 87 binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van vijf en dertig jaren is overleden Cornelia Geertrúida Geerlings húisvroúw 
van Hendrik Jan Berentsen Landbouwer Dochter van Jan Geerlings En Maria Weling / 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 
 
– tapper ~ s Heerenberg [Berg]: 
23-7-1825: Geboortenregister gemeente Bergh, 23-7-1825 No 74 / Heden den drie en 
twintigsten der maand July een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags om 
Elf uur, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van 
het Schoutambt Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Wassing van beroep 
Tapper oud vyf en veertig jaren, woonachtig te s Heerenberg, in dit Schoutambt, dewelke 
aan ons verzocht heeft optemaken eene acte van geboorte van een Zoon, welke zijne 
ehevrouw Hendrika Tenhaaf oud Zes en dertig jaren, op donderdag den Eenentwintigsten der 
maand July dezes jaars, des avonds om Zes uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind 
hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Antonius / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Weyers oud Zes en dertig jaren, van 
beroep bode, en van Jan Gunsing oud vyf en twintig jaren, van beroep wever beide woon-
achtig in dit Schoutambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten dezen mede 
gebragt. / Welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en beide Getuigen. / [in de 
marge: Geboorte van Antonius Wassing] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1826 
 
– tapper ~ Berg [Berg]: 
15-1-1827: Overlijdensregister gemeente Berg, 15-1-1827 No 7 / Heden den Vyftienden der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, 
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Thúis oud Vyf en Zestig jaren, 
Landbouwer / en Willem Hageman oud Vier en Veertig jaren, Tapper / beide in deze Ge-
meente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der maand 
Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, des Morgens ten acht uren, in het huis 
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No. 198 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en Zeventig Jaren is overleden 
Hendrika Robben Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Groot Azewyn in deze 
Gemeente, dochter van wijlen de Ehelieden Jan Robben en Hendrina Stevens, beide in deze 
Gemeente overleden, gehuwd nalatende haren Eheman Willem Jansen Zonder beroep 
wonende te Groot Azewyn Voornoemd, en Zes Kinderen. / Ons van deze verklaring ver-
zekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / 
hebbende de declaranten Verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van 
Hendrika Robben // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ s Heerenberg [Berg]: 
15-7-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 15-7-1828 No 56 / Heden den Vyftienden der 
maand July één duizend acht honderd acht en twintig, des nademiddags om Zes uren, zijn 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart Burgers oud negen en dertig 
jaren, Tapper / en Jan Ruikes oud drie en dertig jaren, Kledermaker / beide wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der 
maand July des jaars achttien honderd acht en twintig, des middags ten twaalf uren, in het 
huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en tachtig Jaren is 
overleden Jan Hakfoort, zonder beroep geboren te s Heerenberg voornoemd, Zoon van 
wylen de Ehelieden Jan Hakfoort en Johanna Berendsen, beide te s Heerenberg overleden, 
weduwnaar van wylen [Joh, veranderd in:] Maria Zweering, mede overleden te s Heerenberg 
voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte 
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na 
voorlezing, door ons is onderteekend met de Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Jan 
Hakfoort // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1829 1830 1831 1832 
 
– tapper ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
4-1-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 4-1-1833 No 1. / Heden den Vierden der 
maand Januarij een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Elf uren zijn 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Arnoldus Gesink, Tapper, oud Zes en Vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in 
deze Gemeente No. 73. / en Johannes, Philip Petri, Commies, oud Een en veertig jaren, 
wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 77. / / dewelke ons hebben verklaard, dat 
op den Derden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 75. 
te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en veertig Jaren is over-
leden Christina van Uchelen, zonder beroep, geboren te Didam, en woonachtig geweest te ’s 
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Heerenberg voornoemd, ongehuwd, Dochter van wijlen de Ehelieden Hermanus Wilhelmus 
van Uchelen en Johanna Dorothea Kelger, beide overleden te Didam. / Ons van deze verkla-
ring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend, benevens declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Christina van Uchelen. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
16-4-1833: Geboortenregister gemeente Bergh, 16-4-1833 No 45 / Heden den Zestienden der 
maand April des jaars achtien honderd drie en dertig, des voormiddags om half Elf uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Jan Roes, dagloner oud vijftig jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente 
No. 2 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken 
Zyne Ehevrouw Johanna Haakshorst, oud vier en dertig jaren, op dingsdag den Zestienden 
der maand April dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan 
welken hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrikus / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Heister Tapper oud twee en Zeventig 
jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 7 en van Jan Te Raay Timmerman oud 
drie en Zestig jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 42 opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. met 
Getuigen, terwyl de Declarant verklaard heeft, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] 
Geboorte van Hendrikus Roes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
21-6-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-6-1833 No 48 / Heden den Een en 
Twintigsten der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om 
tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, Fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Hermanus Alings Dagloner oud Een en zestig jaren, wonende te 
Groot azewyn in deze Gemeente No. 84 / en Willem Hageman, Tapper oud Een en vyftig 
jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 80 / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den Twintigsten der maand Juny dezes jaars, des morgens ten drie uren, in het huis 
No. 82 te Grootazewyn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en dertig Jaren is 
overleden Hendrina van Hal, geboren te Klein azewyn en gewoond hebbende te Groot 
azewyn in deze Gemeente, dochter van wylen de Ehelieden Jan van Hal en Berendina 
Zweers overleden te Klein azewyn voornoemd, gehuwd geweest, nalatende haren Eheman 
Antoon Wittenhorst, dagloner, wonende te Groot azewyn voornoemd / Ons van deze verkla-
ring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daar-
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toe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onder-
teekend. met den Eerstgemelden Declarant hebbende de tweede Declarant verklaard niet te 
kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Hendrina van Hal. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– tapper ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
21-6-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-6-1833 No 49 / Heden den Een en 
Twintigsten der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig des middags om twaalf 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Gerrit van Onna, Steenbakker oud twee en Zestig jaren, wonende te 
Wynbergen in deze Gemeente No. 142 / en Jan Willem Bulsink, Tapper oud vyftig jaren, 
wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 143 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Twintigsten der maand Juny dezes jaars, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 150 
te Wynbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en twintig Jaren is overleden 
Jan Willem Hendriksen, geboren en woonagtig geweest te Wynbergen voornoemd, in leven 
Schoenmakersgezel, Zoon van wylen de Ehelieden Arend Hendriksen en Petronella Tichel-
oven, beide te Wynbergen overleden. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers over-
geschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met de Declaranten. / 
[in de marge:] Overlyden van Jan Willem Hendriksen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
2-1-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-1-1834 No 2. / Heden den Tweeden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des middags om Twaalf uren zijn 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Engelbart Burgers, Tapper, oud Vier en Veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg 
in deze Gemeente No. 54. / en Johann Tönissen, Bakker, oud Drie en twintig jaren, wonende 
te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 56. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Tweeden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 55. te 
’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Drie en Vyftig Jaren is over-
leden Willemina Ten Haaf, zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, onge-
huwd, dochter van wijlen de Ehelieden Jan Ten Haaf en Johanna Kok, beide mede in deze 
Gemeente overleden. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna de-
zelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in de marge:] Overlijden 
van Willemina Ten Haaf. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– tapper ~ s Heerenberg [Berg]: 
4-3-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-3-1834 No 15 / Heden den Vierden der 
maand Maart des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om tien uren, is voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Amb-
tenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Gerrit Bronkhorst, dagloner oud vyf en dertig jaren, wonende te Stokkum in deze Gemeente 
No. 215 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke 
Zyne Ehevrouw Willemina Beyer oud acht en twintig Jaren [doorgestreept: jaren], op 
Maandag den derden der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten Negen uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Gerritje / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arnoldus 
Gesink Tapper oud negen en vyftig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 
73 en van Toon van Uum Dagloner oud acht en vyftig jaren, wonende te Stokkum in deze 
Gemeente No. 205 opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, 
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. met den eerste Getuige hebbende de declarant en 
tweede Getuige verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Gerritje 
Bronkhorst. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper (2x) ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
26-1-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-1-1835 No 9 / Heden den Zes en twin-
tigsten der maand Janúary een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om tien 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Jan Willem Bulsink, Tapper oud twee en vyftig jaren, wonende te Wyn-
bergen in deze Gemeente No. 145 / en Mathias Tiemes, Tapper oud Negen en dertig jaren, 
wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 148 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den drie en twintigsten der maand January dezes jaars, des avonds ten vyf uren, in het huis 
No. 148 te Wynbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Vyftig Jaren 
is overleden Theodora van Mirlo, Zonder beroep, geboren te Didam, en woonachtig geweest 
te Wynbergen voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden Cornelis van Mirlo en Petronella 
Kaal, beide te Didam overleden weduwe van Jan Wanders, overleden in de Gemeente 
Duiven. / 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 Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van 
Theodora van Mirlo. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
4-3-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 4-3-1835 No 22. / Heden den Vierden der 
maand Maart een duizend acht honderd vijf en dertig des Namiddags om Twee uren zijn 
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voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Mathias Tiemes, Tapper, oud Negen en Dertig jaren, wonende te Wijnbergen, 
in deze Gemeente No. 148 / en Gerrit Jan Beijer, Tapper, oud Acht en Dertig jaren, wonende 
te Wijnbergen, in deze Gemeente No. 147 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twee-
den der maand Maart dezes jaars, des Avonds ten Tien uren, in het huis No. 148, te Wijn-
bergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Twintig Jaren is overleden 
Aleijda van Mirlo, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, 
Dochter van Hendrikus van Mirlo, Eigenwerkdoende en Bernardina Schaap, Ehelieden in 
deze Gemeente woonachtig, nalatende haren Eheman Gerhardus van Onna, Steenbakker, te 
Wijnbergen voornoemd wonende. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo heb-
ben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers over-
geschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in 
de marge:] Overlijden van Aleijda van Mirlo. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– tapper ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
30-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 30-1-1838 No 11. / Heden den Dertigsten 
der maand Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Elf uren 
zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlij-
ken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit van Huet, Tapper, 
oud Acht en veertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 261. en Gerrit Heijns, 
Landbouwer, oud drie en veertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 252. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertigsten der maand Januarij dezes jaars, des 
morgens ten half Zeven uren, in het huis No. 254. te Beek binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zestig Jaren is overleden Ruth Ter Laak, Landbouwer, geboren te Didam, en 
woonachtig geweest te Beek voornoemd, Zoon van wijlen de Ehelieden Ruth Ter Laak en 
Antonia Boerstal te Didam overleden, nalatende zijne Ehevrouw Anna Polman, te Beek 
meergenoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / G van Huet / G: 
Heyns / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– tapper ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
16-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-6-1840 No 63. / Heden den Zestienden 
der maand Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
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Provincie Gelderland, verschenen: Arnoldus Gesink, Tapper, oud drie en Zestig jaren, en 
Johannes Eenhuizen, Winkelier, oud Vier en dertig jaren, beide wonende te ’s Heerenberg 
in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand Junij 
dezes jaars, des Avonds ten half twaalf uren, in het Huis No. 72. te ’s Heerenberg binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig jaren is overleden Derk Heebing, Hoefsmid, 
geboren te Haalderen, Koningrijk Pruissen en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voor-
noemd, nalatende zyne Ehevrouw Gerritje van Uum, zonder beroep te ’s Heerenberg voor-
noemd woonachtig, zynde de namen der Ouders van de overledene aan de declaranten onbe-
kend. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze Acte 
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na 
voorlezing, door ons is onderteekend, met de declaranten. / E:V:Grotenhuis / A Gesink / J 
Eenhuizen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 
 
– tapper ~ Bergh [Berg]: 
10-6-1845: Huwelijksregister gemeente Bergh, 10-6-1845 No 19 / Heden den Tienden der 
maand Júnij een duizend acht honderd vijf en veertig, is voor ons Engelbertús van Groten-
húis Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Johannes te Boekhorst, 
boereknecht oúd Vier en dertig Jaren, Jongman Geboren in deze Gemeente, en Woonachtig 
in de Gemeente Lobith, Meerderjarige Zoon van Wijlen Jan te Boekhorst, en van diens 
nagelatene Ehevroúw Catharina Geúrtsen, dagloonster woonachtig in deze Gemeente, ter 
Eenre, en Anna Hebing, Zonder beroep, oúd Een en dertig Jaren, Jongedochter, Geboren en 
Woonachtig in deze Gemeente, Meerderjarige dochter van Wijlen Bernardús Hebing, en van 
diens nagelatene Ehevroúw Cornelia Gúdde, Zonder beroep woonachtig in deze Gemeente, 
ter andere Zijde. / Dewelke in tegenwoordigheid van Engelbart Búrgers, Tapper oúd Zes en 
Vyftig Jaren, Jan Beúmer Voetbode oúd Drie en Vijftig Jaren, Antoniús Vink, Particúlier 
oúd Twee en Veertig Jaren, en Theodorús Martinús Weijers, Bode oúd Vijf en Twintig 
Jaren, allen Woonachtig in deze Gemeente door hun als getuigen hiertoe opzettelijk 
medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te willen 
voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene wettige 
redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle bij de Wet tot 
dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als: / I. Een Geboorte bewys van den 
Brúidegom Sub A / 2o Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale Militie Sub 
B. / 3o Een Acte van bekendheid Constateerende de Geboorte der Brúid Sub C / 4o Een 
Certificaat van de onverhinderd ergane Húwelijksafkondigingen in de Gemeente Herwen 
Sub D / 5o Een gelijk Certificaat van afkondiging in deze Gemeente Sub E: / En Bruidegom 
en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander 
tot man en vrouw verlangen te nemen, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen 
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vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Johannes 
te Boekhorst en Anna Hebing door het Huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze 
Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, dewelke na 
duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens den Brúidegom, en Getúigen, 
terwijl de Brúid verklaarde niet te kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1846 1847 
 
– tapper ~ s Heerenberg [Berg]: 
1-2-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 1-2-1848 No 15 / Heden den Eersten der 
maand Febrúarij een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Gradús Derksen kleermaker oud Vijf en dertig jaren, wo-
nende te s Heerenberg in deze Gemeente, No. 52, dewelke ons verzocht heeft op te maken 
Acte van geboorte van een Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw 
Hendrina Ruikes. ten haren huize op maandag den Een en dertigsten der maand January 
dezes jaars, des morgens ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hij 
verklaard heeft de voornamen te willen geven van Antonius Johannes. / Waarvan wij deze 
Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Engelbart Burgers tapper, oud Negen en 
Vyftig jaren, en Peter Bosman bakker oud Vier en Veertig jaren, beide mede in deze 
Gemeente woonachtig, door Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij, na in de 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend benevens Comparant en getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1849 
 
– tapper ~ Bergh [Berg]: 
22-5-1850: Huwelijksregister gemeente Bergh, 22-5-1850 No 20 / Heden den twee en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Joannes 
Wenting daglooner oud acht en veertig jaren jongman geboren en woonachtig in deze 
gemeente meerderjarige zoon van wylen Gerardus Wenting en van diens nagelatene weduwe 
Alyda Schenning Landbouwster woonachtig in deze gemeente ter eenre / en Anna Huyting 
dagloonster weduwe van wylen Gradus Engelen oud Zeven en veertig jaren geboren en 
woonachtig in deze gemeente meerderjarige dochter van wylen de Ehelieden Joannes 
Huijting en Theodora Peters ter andere zyde / Dewelke in tegenwoordigheid van Jan Booms 
Eigen werk doende oud negen en vyftig jaren Wenceslaus Bongers hoefsmid oud acht en 
dertig jaren Willem Peter Lensen Tapper oud Zeven en dertig jaren en Gradus Derksen 
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kleedermaker oud Zeven en dertig jaren allen woonachtig in deze gemeente noch aan den 
Bruidegom noch aan de Bruid in eenige graad van bloedverwantschap bestaande door hun 
als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hen voorgeno-
men Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek voldoende en daar 
ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons 
alle de bij Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als: / I. Een doop 
acte van den Bruidegom Sub A. / 2. Een doop acte van de Bruid Sub B. / 3. Een overlydens 
acte van deszelfs eerste man Sub C. / 4 Een Certificaat van onverhinderd ergane Huwelyks 
afkondigingen in deze Gemeente Sub D. / Voorts verklaarde de Bruid onder Eede dat haar 
naam in het overlydens attest Sub C. voorkomt als Johanna Huiting en in de Geboorte Acte 
Sub B als Anna Huyting een en dezelfde persoon bedoeld wordt en werkelyk de naam der 
Bruid is / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard 
hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam der Wet 
verklaard, dat Joannes Wenting en Anna Huyting door het Huwelijk zijn vereenigd. / Van al 
hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven 
hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens getuigen 
terwyl den Bruidegom en de Bruid verklaarden niet te Kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– tapper ~ Bergh [Berg]: 
8-8-1850: Huwelijksregister gemeente Bergh, 8-8-1850 No 30 / Heden den achtsten der 
maand Augustus een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van Grotenhuis 
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Jacobus Hulst daglooner 
oud twee en twintig jaren jongman geboren en woonachtig in deze gemeente meerderjarige 
zoon van Rut Hulst daglooner woonachtig in deze gemeente en van wylen Geertruida 
Venneman en alhier tegenwoordig verklarende de toestemming tot dit Huwelyk te geven ter 
eenre / en Maria Hetterscheid dienstmeid oud twintig jaren jongedochter geboren en woon-
achtig in deze gemeente minderjarige dochter van de Ehelieden Hendrik Hetterscheid 
daglooner en Johanna Jansen beide wooachtig in deze gemeente en alhier tegenwoordig 
verklarende de toestemming tot dit Huwelyk te geven ter andere zijde. / Dewelke in 
tegenwoordigheid van Jan Beumer Klompenmaker oud Zeven en veertig jaren Willem Peter 
Lensen Tapper oud Zeven en dertig jaren Jan Kniest schoenmaker oud dertig jaren en 
Willem Kaak daglooner oud negen en twintig jaren allen woonachtig in deze gemeente noch 
aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenige graad van bloedverwantschap bestaande 
door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hen 
voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek voldoende 
en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorge-
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komen, ons alle de bij Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als: / 
I. Een geboorte acte van den Bruidegom Sub A. / 2. Een Certificaat van voldoening aan de 
Nat Mil Sub B. / 3. Een overlydens acte van derzelver moeder Sub C. / 4. Een geboorte acte 
van de Bruid Sub D. / 5. Een Certificaat van onverhinderd ergane Huwelyksafkondigingen in 
deze Gemeente Sub E. / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde ge-
tuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam 
der Wet verklaard, dat Jacobus Hulst en Maria Hetterscheid door het Huwelijk zijn 
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Regis-
ters ingeschreven hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, 
benevens de vader van de Bruid en getuigen terwyl den Bruidegom Bruid de Vader van den 
Bruidegom en de moeder van de Bruid verklaarden niet te kunnen schrijven. / [aan het begin 
van de akte ter hoogte van "Jacobus Hulst" met potlood in de marge: "Overl. 30 Mei 1896" 
en daaronder ter hoogte van "Maria Hetterscheid": "Overl. 15 Dec. 1894 Jar. (:of: Jan.?) 11 
1/2"] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ Bergh [Berg]: 
16-11-1850: Huwelijksregister gemeente Bergh, 16-11-1850 No 35 / Heden den Zestienden 
der maand November een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Willem 
Gerhard te Boekhorst daglooner oud vier en dertig jaren weduwenaar van wylen Berendina 
Vos geboren en woonachtig in deze gemeente meerderjarige zoon van wylen de Ehelieden 
Andries te Boekhorst en Hendrina Aalbers ter eenre / en Johanna Bosman Zonder beroep 
oud vyf en twintig jaren jongedochter geboren in de gemeente Ambt Doetinchem en 
woonachtig in deze gemeente meerderjarige dochter van wylen Grades Bosman en van diens 
nagelatene weduwe Elisabeth Bruins dagloonster woonachtig in deze gemeente en alhier 
tegenwoordig verklarende de toestemming tot dit Huwelijk te geven ter andere zyde / 
Dewelke in tegenwoordigheid van Hermanus Tomassen Landbouwer oud vyftig jaren 
Wenceslaus Bongers Smid oud achtendertig jaren Willem Peter Lensen Tapper oud Zeven 
en dertig jaren en Willem Ernst Timmerman oud Zeven en twintig jaren allen woonachtig in 
deze gemeente noch aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenige graad van 
bloedverwantschap bestaande door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons 
verzocht hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, 
aan dit hun verzoek voldoende en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze 
Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, 
doen ter hand stellen, als: / I. Een geboorte acte van den Bruidegom Sub A. / 2. Een Cer-
tificaat van voldoening aan de Nat Mil Sub B. / 3. Een Overlydens acte van deszelfs eerste 
vrouw Sub C / 4. Een Geboorte acte van de Bruid Sub D. / 5. Een Overlydens acte van 
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derzelve vader Sub E. / 6. Een Certificaat van onverhinderd ergane Huwelyksafkondigingen 
in deze Gemeente Sub F / 7. Een Certificaat van onvermogen afgegeven door den Heer Bur-
gemeester van Bergh Sub G. / Verder verklaart Bruidegom onder Eede dat zyn naam voor-
komende in het overlydens attest Sub C als Willem te Boekhorst en in de Geboorte acte Sub 
A als Willem Gerhard te Boekhorst een en dezelfde persoon daarmede bedoeld wordt en 
werkelyk zynen naam is / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Willem Gerhard te Boekhorst en Johanna Bosman door het 
Huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe 
bestemde Registers ingeschreven hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn 
onderteekend, benevens Bruidegom en getuigen terwyl de Bruid en de moeder der Bruid 
verklaarden niet te kunnen schryven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– tapper ~ Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
14-1-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 14-1-1863 No. 6. / Heden den veertienden 
Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, Wethouder Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Wil-
lem Heijster oud vijftig jaren, van beroep arbeider en Willem Peter Lensen oud negen en 
veertig jaren, van beroep tapper beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den dertienden Januarij dezes jaars, des voormiddags ten elf uren, in het 
huis No. 5 in Klein Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en twintig 
jaren is overleden: Johannes Jansen, buiten beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, 
ongehuwd en zoon van de echtelieden Hermanus Jansen en Mechtilda Gieskes arbeider 
wonende te Klein Azewijn voormeld. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na 
voorlezing onderteekend, met de aangevers. / W Heijster / W P. Lensen / P Bosman // 
[afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ Bergh [Berg]: 
15-1-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 15-1-1863 No. 7. / Heden den vijftienden 
Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Lambertus, Fredericus, Wilhelmus, Johannes, Otto Winters oud vijftig jaren, 
van beroep Gemeente Secretaris en Willem Peter Lensen oud negen en veertig jaren, van be-
roep tapper beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den 
vijftienden Januarij dezes jaars, des morgens ten half vier uren, in het huis No. 30 in ’s 
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertien jaren is overleden: Martin 
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Frederik Kellner, kostleerling geboren en wonende te Amersfoort en zoon van de echtelieden 
Adolf Kellner Luitenant Kolonel der Artillerie en Margaretha Mollerus, beide wonende 
[nogmaals:] wonende te Amersfoort voormeld. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt 
en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / O. Winters. / W.P. Lensen / C v 
Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
2-6-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-6-1863 No. 56 / Heden den tweeden Juny 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem, Peter 
Lensen oud vijftig jaren, van beroep tapper en Christiaan Ebbing oud acht en twintig jaren, 
van beroep werkbode beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat 
op den een en dertigsten Mei dezes jaars, des avonds ten zeven uren, in het huis No. 37 in 
’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zeventig jaren is overleden: Pe-
trus Heinink, Roomsch, Catholiek, Priester en oud Pastoor, geboren te Oldenzaal en wonen-
de in deze Gemeente, zoon van de echtelieden Johannes Wernerus Heinink zijnde de naam 
der moeder aan de aangevers niet bekend. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na 
voorlezing onderteekend met den eersten aangever hebbende de tweede aangever als on-
kundig in ’t schryven verklaard niet te Kunnen teekenen. / W.P. Lensen / P Bosman // [af-
schrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 
 
– tapper ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
11-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 11-1-1898 No. 8. / Heden den elfden Januari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth 
tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Pro-
vincie Gelderland, verschenen: Petrus Wilhelmus Welling, oud negen en twintig jaren, van 
beroep timmerman, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Maria 
Sophia Janssen, zonder beroep, op den tienden Januari dezes jaars, des avonds ten zes uur, 
ten huize van hem aangever, te Kilder, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van 
het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Johannes Antonius. / Waarvan wij 
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius Henricus Vink, oud negen 
en vijftig jaren, van beroep tapper, en Gerhardus Marinus Eijt, oud negen en twintig jaren, 
van beroep timmerman, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend 
met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– tapper ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
14-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 14-1-1898 No. 11. / Heden den veertienden 
Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van 
Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Aloisius Brugman, oud een en veertig 
jaren, van beroep tapper, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote 
Maria Jansen, zonder beroep, op den dertienden Januari dezes jaars, des namiddags ten twee 
uur, ten huize van hem aangever, te Wijnbergen, binnen deze Gemeente, is bevallen van 
een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Helena Maria. / 
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrikus Hillebrand, 
oud negen en vijftig jaren, van beroep timmerman, en Bernardus Johannes Gunsing, oud vier 
en dertig jaren, van beroep gemeentebode, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorle-
zing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– tapper ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
26-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 26-1-1898 No. 18. / Heden den Zes en 
twintigsten Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus 
Baron van Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Gerrit te Brake, oud vijf en twintig 
jaren, van beroep fabriekarbeider, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne 
echtgenoote Wilhelmina Johanna Damen, zonder beroep, op den vijf en twintigsten Januari 
dezes jaars, des namiddags ten vier uur, ten huize van hem aangever, te ’s-Heerenberg, 
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal 
genaamd worden: Johanna Wilhelmina. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in 
tegenwoordigheid van Henricus Johannes Paulus Maria van der Heijden, oud twee en veertig 
jaren, van beroep winkelier, en Hendrikus Johannes van Halteren, oud vijf en dertig jaren, 
van beroep tapper, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met 
den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1899 
 
– tapper ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
22-11-1900: Geboortenregister gemeente Bergh, 22-11-1900 No 257 / Heden den twee en 
twintigsten November negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Theodorus Johannes Rikken, 
oud zes en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat 
zijne echtgenoote Wilhelmina Maria Melissen, zonder beroep, op den een en twintigsten 
November dezes jaars, des avonds ten elf uur, ten huize van hem aangever te Zeddam 
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal 
genaamd worden: Maria Theodora / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegen-
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woordigheid van Louis Mentink, oud negen en zestig jaren, van beroep schoenmaker, en 
Antonius Berndsen, oud zeven en veertig jaren, van beroep tapper, beiden wonende in deze 
Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / T.J. Rikken / 
L Mentink / A Berndsen / J H Loefs // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999 2000 [einde tapper ~ Berg] 
 
– taxateur ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
11-1-1839: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1839 (Rijksarchief Arnhem, 
archiefblok 0107, inv.nr. 154): No 5. / Op heden den Elfden January achttien honderd negen 
en dertig compareerde voor ons Hendrik Rogge Kantonregter van Terborg Arrondissement 
Zutphen Provincie Gelderland de Heer Fredrik Johannes Nadler buiten beroep wonende te ’s 
Heerenberg: dewelke in Zyne qualiteit van Toeziende voogd over de minderjarige Kinderen 
van Bernardus Van Zalingen Bakker wonende aldaar en van wylen diens huisvrouw 
Cornelia Engelina Nadler, in den Echt verwekt verklaarde te benoemen tot taxateur der 
goederen door gemelde Ehelieden in gemeenschap bezeten geweest Wander te Boekhorst 
Particulier, wonende mede te ’s Heerenberg, welke alhier tegenwoordig den Eed om de 
gemelde goederen naar Zyne beste kennis en wetenschap op derzelver juiste waarde te 
Zullen tauxeeren in onze handen heeft afgelegd / Hiervan hebben wy dit Proces verbaal 
opgemaakt en met de Comparanten ons en den fungeerende Griffier na gedane voorlezing 
geteekend. / Rogge / Fredrik Johannes Nadler / W. te boekhorst / S Thiebout van Zuydam 
fungd Griffier // Geregistreerd te Terborg den elfden January 1800 negen en dertig houdende 
een blad geen renvoyen deel negen folio zevenennegentig recto vak 6. / Ontvangen voor regt 
tachtig cents met 23 opcenten acht en negentig en een halve Cent / De ontvanger [GEb. 
Cromt?] / f ,,98½ // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 21-5-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– taxateur (tauxateur) ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
14-6-1839: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1839 (Rijksarchief Arnhem, 
archiefblok 0107, inv.nr. 154): No 69. / Op heden den Veertienden Juny Achttienhonderd 
Negen en dertig verschenen voor ons Hendrik Rogge Kantonregter van Terborg Arrondisse-
ment Zutphen, Provincie Gelderland Egbert Nieuwenhuis Landbouwer wonende in de Ge-
meente Gendringen in qualiteit als Toeziende Voogd over de minderjarige Kinderen van 
Geertruida te Poel weduwe van Steven Nieuwenhuis wonende eerstgenoemde onder Gen-
dringen en zynde laatstgenoemde aldaar overleden / dewelke verklaarde tot tauxateur der 



J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2331 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

gerede goederen behorende tot den gemeenen Boedel van genoemde Ehelieden te benoemen 
Jan Teraay Landbouwer wonende te Netterden Gemeente Bergh welke mede alhier 
tegenwoordig zynde den Eed heeft afgelegd de goederen van voorschreve boedel naar zyne 
beste kennis op derzelver opregte waarde te zullen schatten / Hiervan hebben wy dit Proces 
Verbaal opgemaakt en na voorlezing met de Comparanten en den Griffier ondertekend. / E 
Nieuwenhuis / J Te Raaij / Rogge / [onleesbaar] Griffr // Geregistreerd te Terborg den 
vierentwintigsten Juny 1800 negenendertig, deel negen folio honderd veertien recto vak een. 
/ Ontvangen tachtig cent van vast regt, makende met drieentwintig opcenten achtennegentig 
en een halve cent; een blad zonder renvoyen. / f 0.98½ / De Ontvanger / Visscher. [= Mr 
Gerhardus Bernardus Visscher] // [afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 25-5-2001) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Teuwissen [Teeuws] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
2-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-5-1863 No. 39 / Heden den tweeden Mei 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester, Amb-
tenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Bernardus Ageling oud twee en vijftig jaren, van beroep dagloner en Johannes Kiwitz oud 
zeven en twintig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den eersten Mei dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis 
No. 2a in Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en tachtig jaren is 
overleden: Jan Aarts, zonder beroep, geboren te Bergen en wonende in deze Gemeente, 
echtgenoot van Wilhelmina Goossen, en zoon van de echtelieden Johannes Aarts en 
Catharina Teuwissen, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na 
voorlezing onderteekend met den eersten aangever, hebbende de tweede als in het schryven 
onkundig verklaard niet te kunnen teekenen. / B Ageling / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 
14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Telink [Telink] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
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– Teling (2x) [Telink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
6-5-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 2: Anno 
1796 / op den 6e Meij / Coram A. Vink, [en] Jan Kok / Zijn in wettigen ondertrouw opge-
nomen / Bernardús Teling Jonkman Zoon van Johannes Teling gebore alhier en woonagtig, 
/ en Theodora Doornekamps Jonge Dogter gebore te Azewijn en alhier woonagtig / den 8 
meij voor de eerste maal / den 15 Meij voor de twede maal / den 22 meij voor de Derde maal 
volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 
22 meij 1796 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens attest van H:J: Arntsen Roomsch priester 
alhier / S’Heerenbergh den 23 meij 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teling [Telink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
12-11-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 12: 
Anno 1796 op den 12 November / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn in Wettigen onder-
troúw opgenomen / Harmanús Kok wedúwenaar van Geertrúi Sloesemans, geboore alhier en 
woonagtig, / en Hendrica Bisselings wedúwe van Harmanes Teling, geboore in Azewijn en 
alhier woonagtig / den 13 November voor de Eerste maal / den 20 dito voor de twede maal / 
den 27 dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / 
Bovestaande Perzoonen Zijn den 27 November 1796 te S’Heerenbergh getroúwd volgens 
attest van H:J: Arntsen Roomsch Priester alhier / S’Heerenbergh den 28 November 1796 / 
in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teling [Telink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
27-1-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 15: Anno 
1797 / [tussengevoegd: op] den 27 Janúarij / Coram A: vink, [en] Evert Poor / Zijn in wet-
tigen ondertroúw opgenomen / Albertús Teling wedúwenaar van Aaltjen Kraan, gebore al-
hier en woonagtig, / en Hendrica Stevens Jonge Dogter gebore te Azewijn en aldaar woon-
agtig / den 29 Janúarij voor de Eerste maal / den 5 Febrúarij voor den twede maal / den 12 
dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / 
Bovestaande Perzoonen Zijn den 14 Febrúarij 1797 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens 
attest van H:J: Arntsen Rooms priester alhier. / S’Heerenbergh den 15 Febrúarij 1797 / in 
fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 
1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 
 
– Teeling [Telink] ~ Berg [Berg]: 
8-1-1827: Overlijdensregister gemeente Berg, 8-1-1827 No 3 / Heden den Achtsten der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, 
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
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Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik van Thiel oud Zes en Veertig 
jaren, Timmerman / en Hendrik Teeling oud twee en Veertig jaren, Schoenmaker / beide in 
deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand 
Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 
[niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig Jaren is over-
leden Antoon Henke Timmermans Knecht, geboren en gewoond hebbende te s Heerenberg 
binnen deze Gemeente, Zoon van wylen Hendrik Henke, in deze Gemeente overleden, en 
van diens nagelatene Huisvrouw Maria Maas, Eigen werk doende en te s Heerenberg 
voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de declaranten. / [in de marge:] 
Overlyden van Antoon Henke // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teeling [Telink] ~ Berg [Berg]: 
13-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 13-2-1827 No 14 / Heden den Dertienden der 
maand February één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Henricus Teeling, van 
beroep Schoenmaker oud Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons 
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke Sophia Polman, Zyne 
Ehevrouw oud acht en dertig jaren, op Zondag den Elfden der maand February dezes jaars, 
des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Peternella / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Reinder Korthals, Zonder beroep, oud twee en tachtig jaren, en van 
Hendrik van Thiel, Timmerman oud acht en vyftig jaren, beide woonachtig in deze 
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte 
wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, 
hebben onderteekend met den Declarant en beide Getuigen / [in de marge:] Geboorte van 
Peternella Teeling / [:daaronder met potlood in de marge:] "Overleden 26 Mrt 1916". // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 
 
– Teeling [Telink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 145): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 27 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 2] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 26 
– Naam: Joanna Teeling 
– Geboren: 1784 
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– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teeling [Telink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 160): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 30 [3 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 29 
– Naam: Elisabeth Mulder, Wede B Teeling 
– Geboren: 1763 
– Beroep: Zonder 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teeling [Telink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 161): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 30 [3 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 2] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 29 
– Naam: Joannes Theodorus Teeling 
– Geboren: 1799 
– Beroep: Schoenmaker 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1831 1832 
 
– Teeling [Telink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
26-1-1833: Geboortenregister gemeente Bergh, 26-1-1833 No 10. / Heden den Zes en 
twintigsten der maand Januarij des jaars achtien honderd drie en dertig, des voormiddags om 
Tien uren, is voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Bur-
gemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Antonius, Johannes, Josephus de Both, Winkelier, oud Zes en twintig 
jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 86. / dewelke ons verzocht heeft op 
te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken zijne Ehevrouw, Helena Ketelaar, oud 
vier en Dertig jaren, op Vrijdag den vijf en twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des 
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morgens ten zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hij verklaard heeft de 
voornaamen te willen geven van Bernard, Georg, Paul. / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Teeling, Schoenmaker, oud zes en veertig 
jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 85. en van Jan Korthals, schoen-
maker, oud vier en veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 88. opzet-
telijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee 
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onder-
teekend, met declarant en getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Bernard, Georg, Paul de 
Both. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teeling [Telink] ~ s Heerenberg [Berg]: 
14-2-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 14-2-1833 No 15 / Heden den Veertienden 
der maand February een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Elf uren 
zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Albertus Johannes Teeling, Schoenmaker oud Vier en dertig jaren, wonende te 
s Heerenberg in deze Gemeente No. 114 / en Simon Cohen, Slager oud twee en dertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 119 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Dertienden der maand February dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 
112 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Honderd en twee Jaren is 
overleden Levi David Koe, Zonder beroep, geboren te Altena by Hamburg, woonachtig 
geweest in deze Gemeente Zoon van wylen de Ehelieden David Levi Koe en Anna 
Abrahams, beide overleden te Altena voornoemd weduwenaar van Maria Lazarus, overleden 
in deze Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna 
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met declaranten. / [in de marge:] 
Overlyden van Levi David Koe // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teeling [Telink] ~ s Heerenberg [Berg]: 
16-3-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-3-1833 No 22 / Heden den Zestienden 
der maand Maart een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Jan Hendrik Teeling, Schoenmaker oud Zes en veertig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 85 / en Jan Korthals Schoenmaker oud vier en veertig 
jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 88 / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den vijftienden der maand Maart dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis 
No. 89 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tien dagen is overleden 
Elisabeth Grada Hendrika Botzen, geboren en woonachtig geweest te s Heerenberg voor-
noemd, dochter van Wilhelmus Botzen, Koster, en Theodora Weyers Ehelieden, te s Heeren-
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berg voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met Declaranten / [in de marge:] 
Overlyden van Elisabeth Grada Hendrika Botzen // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teeling [Telink] ~ s Heerenberg [Berg]: 
4-5-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 4-5-1833 No 40 / Heden den Vierden der 
maand Mei een duizend acht honderd drie en dertig des namiddags om Een uren zijn voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor fungerend Burgemeester en Ambte-
naar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Johannes Theodorus Teeling, Schoenmaker oud drie en dertig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 156 / en Hermanus van Zalingen, Schoenmaker oud twee 
en dertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 150 / dewelke ons hebben 
verklaard, dat op den derden der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten half twaalf 
uren, in het huis No. 155 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
negen dagen is overleden Johannes Everhardus Gregorius, geboren en woonachtig geweest 
te s Heerenberg voornoemd, zoon van Willem Gregorius, dagloner en van Johanna Tervoert, 
Ehelieden wonende te s Heerenberg voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd heb-
bende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Re-
gisters overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met 
Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Johannes Everhardus Gregorius. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Teeling [Telink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
17-4-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-4-1863 No. 35 / Heden den zeventienden 
April achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Johannes, Albertus Teeling oud negen en dertig jaren, van beroep schoenmaker en 
Theodorus Wilhelmus Derksen oud acht en dertig jaren, van beroep dagloner beide in deze 
Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den zeventienden April dezes 
jaars, des middags ten twaalf uren, in het huis No. 64 in ’s Heerenberg binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van negen en zestig jaren is overleden: Wilhelmus Botzen, 
buiten beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, weduwenaar van Theodora Weijers 
en zoon van de echtelieden Reinirus Botzen en Antonetta Knuizelaar, beiden overleden. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. 
/ J.A. Teeling / t W Derksen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 15-1-
2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Teeling (2x) [Telink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
7-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 7-5-1863 No. 40 / Heden den Zevenden Mei 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester, Amb-
tenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Jan Booms oud een en zeventig jaren, van beroep timmerman en Petrus Johannes Derksen 
oud dertig jaren, van beroep mandemaker beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den zevenden Mei dezes jaars, des morgens ten vijf uren, in het 
huis No. 135 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en twintig 
jaren is overleden: Hendrikus Teeling, dagloner, geboren en wonende in deze Gemeente, 
ongehuwd en zoon van de echtelieden Johannes Theodorus Teeling, overleden en Johanna 
Louisa Overgoor, buiten beroep, wonende te ’s Heerenberg voormeld / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / J Booms / P 
Deksen [:sic] / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Teeling [Telink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
10-6-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 10-6-1863 No. 60 / Heden den tienden Juny 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burgemeester Amb-
tenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Johannes Antonius Teeling oud vyf en dertig jaren, van beroep dagloner en Lambertus Gun-
sing oud Zes en twintig jaren, van beroep klompenmaker beide in deze Gemeente woon-
achtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den negenden Juny dezes jaars, des morgens ten 
half negen uren, in het huis No. 115 in ’S Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zestig jaren is overleden: Petronella Ruikes buiten beroep geboren en 
wonende in deze gemeente echtgenoot van Jacobus Helling Schoenmaker wonende te s 
Heerenberg en dochter van de echtelieden Jan Ruikes en Elisabeth Plet beiden overleden. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. 
/ J A Teeling / A Gunsing / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 18-1-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Telink ~ Berg] 
 
– Tilger [Telger] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
12-11-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 12-11-1816 No 27 / Heden den Twaalfden 
der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des Voor middags om negen uren, 
zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Tilger winkelier oud 
negen en Zestig jaren, / en Hendrik van Thil [:handtekening: Thiel] Timmerman oud Een en 
Vyftig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Elfden der maand November des jaars 1816, des avonds ten agt uren, in het huis No. 63 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Veertig jaren is overleden Jan Smids 
[:kennelijk veranderd in: Smits] [ouders niet ingevuld] / 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. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tilger [Telger] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
22-11-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 22-11-1816 No 28 / Heden den Twee en 
Twintigsten der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des naa middags om 
drie uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Derk Rútten 
Bakker oud Drie en Zeventig jaren, / en Hendrik Tilger winkelier oud agt en zestig jaren / 
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Een en 
twintigsten der maand November des jaars 1816, des Avonds ten Acht uren, in het huis No. 
47 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en vijftig jaren is overleden Theodora 
Kúken daghuurster húisvroúw van de alhier wonende Hendrik Kragt / Ons van deze verkla-
ring 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tilger [Telger] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
25-11-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 25-11-1816 No 30 / Heden den vijf en 
twintigsten der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des voorde middags 
om thien uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Derk 
Rutten Bakker oud drie en Zeventig jaren, / en Hendrik Tilger winkelier oud agt en Zestig 
jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf 
en twintigsten der maand November des jaars 1816, des Avonds ten Acht uren, in het huis 
No. 136 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van agt en Zeventig jaren is overleden 



J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2339 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

Elisabeth van Schrij weduwe Jansen. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers over-
geschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Tilger [Telger] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
25-11-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 25-11-1816 No 31 / Heden den vijf en 
twintigsten der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des voorde middags 
om Elf uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burger-
lijken Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Derk 
Rútten Bakker oud drie en Zeventig jaren, / en Hendrik Tilger winkelier oud agt en Zestig 
jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf 
en twintigsten der maand November des jaars 1816, des Smiddags ten drie uren, in het huis 
No. 87 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf uren [doorgestreept: jaren] is over-
leden Fredericca Hamers dochter van Pieter Hamers en Berndina Johanna múiselaar / 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tilger [Telger] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
3-12-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 3-12-1816 No 32 / Heden den derden der 
maand December eenduizend achthonderd en zestien, des voorde middags om thien uren, 
zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Derk Rútten Bakker oud 
drie en Zeventig jaren, / en Hendrik Tilger winkelier oud agt en Zestig jaren / beide in deze 
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweden der maand 
December des jaars 1816, des Smiddags ten drie uren, in het huis No. 99 binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van drie en Negentig jaren is overleden Gerrit Schúúrman 
Wedúwenaar [niet verder ingevuld] / 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. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tilger [Telger] ~ S Heerenberg [Berg]: 
8-12-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 8-12-1816 No 33 / Heeden den Achtsten der 
maand December eenduizend Achthonderd en Zestien des voormiddags om thien uren Zijn 
voor ons Mr Frans De Both Burgemr en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente 
S Heerenberg Provintie Gelderland verscheenen / Jan Derk Rutten Bakker oud drie en 
Zeventig Jaren / en Hendrik Tilger winkelier oud agt en Zestig jaren / beide in deze 
gemeente woonachtig / dewelke ons hebben verklaard dat op den Zevenden december 1816 
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des morgens om Tien uren, in het huis No. 329 binnen deze Gemeente in den Ouderdom van 
veertig Jaren is overleden Evert Rutjes dagloonder Zoon van Evert Rutjes [naam van de 
moeder opengelaten] / ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waar van 
dezelve na voorlezing door ons is onderteekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tilger [Telger] ~ S’ Heerenberg [Berg]: 
9-12-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-12-1816 No 34 / Heden den Negenden 
december Achttienhonderd Zestien des S morgens tien uren Zijn voor ons Mr Frans De Both 
Burgemr en Ambtenaar van den Búrgerlijken Staat der gemeente S’ Heerenberg Provintie 
Gelderland verscheenen / Jan Derk Rutten Bakker oud drie en Zeventig Jaren / en Hendrik 
Tilger winkelier oud agt en Zestig Jaren / beide in deze Gemeente woonachtig dewelke ons 
hebben verklaart dat op den Achtsten December des Jaars 1816 des Avonds Acht uren in het 
huis No 123 binnen deze Gemeente in den oúderdom van Zes Jaren is overleeden Willem 
offenberg Zoon van Jan Hendk offenberg en geertruida Brúins / ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, Zoo hebben wij daar van deze acte opgemaakt en in de beide daartoe 
bestemde Registers overgeschreven / waar aan dezelve na voorlezing door Ons is onder-
teekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tilger [Telger] ~ S’ Heerenberg [Berg]: 
12-12-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 12-12-1816 No 35 / Heeden den twaalfden 
December Achtienhonderd Zestien des morgens Elf uuren Zijn voor ons Mr Frans De Both 
Burgemr en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente S’ Heerenberg Provintie 
Gelderland verscheenen / Hendrik Tilger winkelier oud agt en Zestig Jaren / en Johannes 
overgoor Knegt oud een en dertig Jaren / beide in deze gemeente woonachtig / dewelke ons 
hebben verklaard dat op den Elfden December 1816 des Avonds ten Acht uren in het huis No 
58 binnen deze Gemeente in den ouderdom van Zestig Jaren is overleden Hendrina Wolfs 
ehevroúw van Jan Hartjes dogter van wijlen willem wolfs / ons van deze verklaring ver-
zekerd hebbende Zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreeven waarna dezelve na voorleezing door ons is onderteekend. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tempel [Tempel] ~ Berg [Berg]: 
28-7-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 28-7-1827 No 78 / Heden den Acht en 
twintigsten der maand July één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om 
vyf uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Tempel, dagloner 
oud negen en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft opte-
maken acte van geboorte van een Zoon welke Harmina Driever, oúd negen en dertig Jaren 
Zyne Ehevrouw [doorgestreept: jaren], [renvooi: het woord "Jaren" in de negende Regel en 
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het woord "Schoenmaker" in de vyftiende Regel goedgekeurd] op Zaturdag den Acht en 
twintigsten der maand July dezes jaars, des morgens ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, 
en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Henricus / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Berntsen [onleesbaar woord, 
veranderd in:] Schoenmaker, oud acht en dertig jaren, en van Willem Jansen, Eigen werk 
doende oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de 
beide Getuigen, hebbende de Declarant verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] 
Geboorte van Henricus Tempel. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tempel [Tempel] ~ Berg [Berg]: 
10-8-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 10-8-1827 No 82 / Heden den Tienden der 
maand Augustus één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vier uren, 
is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Dirk Schenning, dagloner oud twee en 
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Dochter welke Hendrika Banning Zyne Ehevrouw, oud Zes en dertig jaren, 
op Donderdag den Negenden der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vier uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Maria / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Tempel 
Dagloner, oud twee en veertig jaren, en van Harmen Hegman, Dagloner oud acht en dertig 
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten 
deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en 
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant, hebbende de 
Getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Maria Schenning. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tempel [Tempel] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 3. / Heden den Zevenden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om half tien uren, 
is voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Gerrit Kaak, daglooner, oud Vier en Dertig jaren, wonende te Kilder in deze Ge-
meente No. 172. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene 
Dochter welke zijne Ehevrouw Mechtilda Tomassen, oud Vijf en Dertig jaren, op Maandag 
den Zesden der maand Januarij dezes jaars, des Avonds ten half tien uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Mechtilda. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Tempel, daglooner, 
oud Vijftig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 206. en van Theodorus Kemper, 
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daglooner, oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 211. 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend, met den declarant en tweede getuige, terwijl de eerste getuige verklaard heeft 
niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Mechtilda Kaak. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– Tempel [Tempel] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 4. / Heden den Zevenden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om half tien uren, 
is voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Gerrit Kaak, daglooner, oud Vier en Dertig jaren, wonende te Kilder in deze 
Gemeente No. 172 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene 
Dochter welke zijne Ehevrouw Mechtilda Tomassen, oud Vijf en Dertig jaren, op Maandag 
den Zesden der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten half Elf uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Tempel, daglooner, 
oud Vijftig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 206. en van Theodorus Kemper, 
daglooner, oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 211. 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend, met den declarant en tweede getuige, terwijl de eerste getuige verklaard heeft 
niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Johanna Kaak. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Tencij [Tency] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
27-5-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 27-5-1835 No 47. / Heden den Zeven en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om half 
tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerende Bur-
gemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Jan Lensen, Deurwaarder bij het Vredegerigt, oud Acht en vijftig 
jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 55. / en Willem Ten Haaf, Voerman, 
oud drie en vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 58. / dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des Morgens ten 
Acht uren, in het huis No. 57. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Acht Jaren is overleden Anna Maria Petronella van de Kasteele, geboren te Abkoude, 
Provincie Utrecht, en zich opgehouden hebbende te s Heerenberg voornoemd, dochter van 
den Heere Gerrit van de Kasteele, Rentenier, woonachtig te Amsterdam, en van vrouwe Pe-
ternella Jacoba Tencij, zich ophoudende te ’s Heerenberg voornoemd. / Ons van deze ver-



J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2343 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

klaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend, benevens declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Anna, Maria, Petronella 
van de Kasteele. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tencij (?) [Tency] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
21-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-5-1863 No. 48 / Heden den een en 
twintigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, 
burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Joost van Onzenoort oud zeven en veertig jaren, van beroep klêer-
maker en Engelbert van Halteren oud vier en veertig jaren, van beroep metselaar beide in 
deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den twintigsten Mei dezes 
jaars, des namiddags ten half drie uren, in het huis No. 154 in ’s Heerenberg binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van negen en veertig jaren is overleden: Johannes van Gelder, 
predikant, geboren te Gorssel en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Petronella, 
Jacoba Tencij [:of: Tercij?], buiten beroep wonende te ’s Heerenberg voormeld en zoon van 
der [:sic] echtelieden Abraham van Gelder en Johanna, Gijsbertha van Meerlant, beiden 
overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de 
aangevers. / J van Onzenoort / e van halteren / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 
(verwerkt 17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teering [Terink] ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
11-6-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 11-6-1833 No 50 / Heden den Elfden der 
maand July een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en Amb-
tenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Hermanus Alings, dagloner oud Zestig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente 
No. 84 / en Antoon Wittenhorst, dagloner oud Zeven en dertig jaren, wonende te Groot aze-
wyn in deze Gemeente No. 82 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tienden der 
maand July dezes jaars, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 81 te Groot azewyn 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en vyftig Jaren is overleden Hermina Tee-
ring, dagloner, geboren en woonagtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de Ehe-
lieden Andries Teering en Johanna Beyer beide overleden in deze Gemeente, nalatende ha-
ren Eheman Berend Wieskamp dagloner te Groot azewyn voornoemd woonagtig / Ons van 
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de 
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons 
is onderteekend. met den eersten Declarant, terwyl de tweede verklaard heeft niet te kunnen 
schryven. / [in de marge:] Overlyden van Hermina Teering. // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
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– Teering [Terink] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
13-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 13-1-1834 No 7 / Heden den Dertienden der 
maand January des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om half Elf uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Johannes Gerardus Janssen, oud Acht en twintig jaren, wonende te Lengel in 
deze Gemeente No. 19. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene 
Dochter welke zyne Ehevrouw Johanna Meijer, oud Acht en Dertig jaren, op Zaturdag den 
Elfden der maand January dezes jaars, des Avonds ten Acht uren, ter wereld heeft gebragt, 
en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrika. / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Heuveling, daglooner, oud 
Acht en veertig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 20a en van Johannes 
Teering, daglooner oud Dertig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 17, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend, met declarant en tweede getuige, terwyl de eerste getuige verklaard heeft niet 
te Kunnen Schryven. / [in de marge:] Geboorte van Hendrika Janssen. / [daaronder met 
potlood:] overleden 16 Feb 1919 nam 6 uur. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teering [Terink] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-1-1835 No 1 / Heden den Tweeden der 
maand January een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om Elf uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, fungerende Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Berend Teering, Eigen werk doende oud vier en tachtig jaren, wonende te 
Lengel in deze Gemeente No. 17 / en Willem Koops, Landbouwer oud negen en vyftig 
jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 18 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Eersten der maand January dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 19 te 
Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie Jaren is overleden Berendina 
Jansen, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, dochter van Johannes 
Gerhardus Jansen, daglooner, wonende te Lengel voornoemd, en van wylen Johanna Meyer, 
overleden in deze Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden Declarant, terwyl 
de Eerste Declarant verklaard heeft, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van 
Berendina Jansen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teering [Terink] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
26-2-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-2-1838 No 20. / Heden den Zes en 
Twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags 
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om Tien uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Meijer, 
Landbouwer, oud Zeventig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 21. en Jan 
Teering, daglooner, oud vier en dertig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 17. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en Twintigsten der maand Februarij dezes 
jaars, des Nachts ten Twee uren, in het huis No. 18 te Lengel binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Twee en Zestig Jaren is overleden Willem Koops, Landbouwer, geboren en 
woonachtig geweest te Lengel voornoemd, Zoon van wijlen de Ehelieden Hermanus Koops 
en Willemina Gieben, te [renvooi: Lengel / renvooy goedgekeurd] overleden, nalatende 
Zijne Ehevrouw Johanna Messing, nog aldaar woonachtig. / Ons van deze verklaring ver-
zekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
benevens declaranten. / Jan meijer / J: Teering / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– Tönissen [Teunis] ~ Berg [Berg]: 
3-4-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 3-4-1827 No 31 / Heden den Derden der maand 
April één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vyf uren, is voor ons 
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente 
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Christiaan Tönissen, boeren werk doende oud 
Zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken 
acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Joanna Voss oud vier en twintig 
jaren, op dingsdag den derden der maand April dezes jaars, des namiddags ten vier uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Antonius / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit 
Helmigs, dagloner, oud Zes en veertig jaren, en van Arnoldus Limbeek, Landbouwer oud 
Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant 
als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers 
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en 
Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Antonius Tönissen. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Teunissen [Teunis] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
15-1-1833: Geboortenregister gemeente Bergh, 15-1-1833 No 6. / Heden den Vijftienden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd drie en dertig, des middags om Twaalf uren, is 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Christiaan Teunissen, Landbouwer, oud Vijf en veertig jaren, wonende te Kilder 
in deze Gemeente No. 183. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van 
eenen Zoon welken zijne Ehevrouw Johanna Vos, oud Acht en twintig jaren, op Zondag den 
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Dertienden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zes uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welken hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gradus. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernardus Nijland, 
BoerenKnecht, oud Een en Dertig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 185. en 
van Hendrikus Lendering, BoerenKnecht oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder in 
deze Gemeente No. 184. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, 
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met declarant en eerste getuige, terwijl de tweede 
getuige verklaard heeft niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Gradus 
Teunissen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tönissen [Teunis] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
2-1-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-1-1834 No 2. / Heden den Tweeden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des middags om Twaalf uren zijn 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Engelbart Burgers, Tapper, oud Vier en Veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg 
in deze Gemeente No. 54. / en Johann Tönissen, Bakker, oud Drie en twintig jaren, wonende 
te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 56. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Tweeden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 55. te 
’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Drie en Vyftig Jaren is 
overleden Willemina Ten Haaf, zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, 
ongehuwd, dochter van wijlen de Ehelieden Jan Ten Haaf en Johanna Kok, beide mede in 
deze Gemeente 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 declaranten. / [in de marge:] 
Overlijden van Willemina Ten Haaf. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Theunissen [Teunis] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
21-3-1928: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 876]: [geb./ged.] 21/22-3-1928: 
Josephus Petrus Canisius / Parentes: Gerardus Engelbertus Theunissen et Gertrudis Theresia 
Petronella van den Barg (Azewijn) / Patrini: Joannes Josephus Hooyman (Rijswijk, Z.H.) et 
Maria Aleida Hendrina Roes (Silvolde) / Observ.: Matrimonium contraxit cum Maria 
Elisabeth Gerarda Meyer in ecclesia Si Pancratii de ’s Heerenberg die 3 Aug. 1960. 
 
– Teuwissen [Teuwissen]: zie sub Teeuws [Berg] 
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– Theodora Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 
 
– Theodora (Theodora) van den Berg [Berg]: 
24-5-1691: RBS 270 (Zeddam): 1691 / Den selven dito [= 24 mei] / Adolph te Boekhorst 
j.m. / en Theodora van den Berg, j.d. / attestatie getoont hebbende van D. Wilh. Wachten-
dorp V.D.M. tot Doetinchem. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 
1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 
1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 
1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 
1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 
 
– Theodora (Derkje) van den Berg [Berg]: 
15-8-1784: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1784 / [sc.: Aug.] 15 / Gerrit Jan Overbeek. 
Z:v. wijl: Derk Overbeek gewoont hebbende onder Gendringen / en Derkje van den Berg, 
wedwe van wijl: Gijsbert Smitger te Rosendaal. / [verzonden naar] Rosendaal // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 
1817 1818 1819 1820 1821 1822 
 
– Theodora (Dirkje) van den Berg [Berg]: 
26-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 26-4-1823 No 70. / Acte van Overlijden. // 
Op heden den Zes en Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags 
ten elf uren, compareerden voor ons Harmanús Theodorús Prins Schout, Officier van den 
Burgerlijken Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Reinier 
Búrggraaff, woonende te Ede oud drie en veertig jaren, van beroep vroedmeester en Dirk 
van Hall oud Zeven en Twintig jaren, van beroep dagloner wonende Te Bennekom / welke 
ons hebben verklaard, dat Dirkje van den Berg, oud twee en twintig Jaaren, van beroep 
Spinster, Zynde ongehuwd woonende te Bennekom, op den vyf en Twintigste deezer maand 
des Smorgens te Elf úren, Ten huize van haar Vader, Aard van den Berg dagloner te 
Bennekom No 0 [:met een liggend streepje boven de nul] [doorgestreept: in den ouderdom] 
is bevallen van Een dood Kind van het vroúwelyk [doorgestreept: is overleden] Geslacht. / 
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waarvan wij deze acten [:sic] hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Eerste 
Comparant en ons Schout is geteekend, hebbende de twede verklaard niet te Kunnen 
Schrijven, Goedgekeurd de doorhaling van de woorden, "in den ouderdom is overleden" / R 
Burggraaff / H: T Prins // [afschrift d.d. 22-8-2000 (verwerkt 24-4-2002) / J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– Theodora (Derkje) van den Berg [Berg]: 
1-5-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 1-5-1823 No 74. / Acte van Overlijden. // Op 
heden den Eerste Mei achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, 
compareerden voor ons Harmanús Theodorús Prins Schout, Officier van den Burgerlijken 
Staat des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Willem van den Heuvel oud 
Zes en veertig jaren, van beroep dagloner en Hendrik Gerritsen oud twee en Zeventig jaren, 
van beroep dagloner wonende [te, veranderd in:] beide te Bennekom / welke ons hebben 
verklaard, dat Derkje van den Berg in leven van beroep dienstmeid, gebore te Bennekom 
en laastelyk aldaar woonachtig, Zynde ongehuwd, op den dertigste April des Smorgens ten 
vier uren, Ten Huize No 0 [:de nul tussen twee liggende streepjes] te Bennekom. / nalatende 
Haar vader Aard van den Berg dagloner te Bennekom in den ouderdom van Twee en twintig 
Jaaren is overleden. / waarvan wij deze acten [:sic] hebben opgemaakt, die na voorlezing 
door ons Schout is geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard niet te Kunnen 
Schrijven. / H T Prins // [afschrift d.d. 22-8-2000 (verwerkt 25-4-2002) / J.H.G. te Boek-
horst] 
 
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 
1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 
1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 
2048 2049 2050 [einde Theodora Berg] 
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– Theodora Berendina (Theodora Bernardina) van den Berg [Berg]: 
29-5-1934: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 29 Mei / ’34. [= 1934] / Dirk Jan van Dijk / 
en Theodora Bernardina van den Berg. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Theodorus (Derk) van den Bergh [Berg]: 
14-8-1744 (AHA-volgnr. 37) / Bron: RBS 1775 ("Lijste der Dooden in de Stad Borg en Rig-
terampt Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden"), sub "Lijste der Dooden 
in de Stad Borg en Boerschap Garner, voor soo verre alhier begraaven worden, voor den ge-
heelen Jaare 1744.": Aúgústús / 14 / Een kraamkintje van Derk van den Bergh. / Begraven 
selven dito [= 9. Meij] / [ondertekening aan het eind van deze jaargang:] A:W: Te Boekhorst 
/ Custos Tot Borgh. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Theodorus (Derk) van den Bergh [Berg]: 
17-7-1745 (AHA-volgnr. 60) / Bron: RBS 1775 ("Lijste der Dooden in de Stad Borg en 
Rigterampt Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden"), sub "Lijste der 
Dooden in de Stad en Schependom Borgh voorts in Garner, soo verre de zelve alhier 
begraaven worden, van primo Janúary tot último Decemb: 1745": Júliús / 17. / Een 
Dogterken van Derk van den Bergh / Begraaven Dito [= 17 Júliús] / [ondertekening aan het 
eind van deze jaargang:] A:W: Te Boekhorst / Custos // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Theodorus (Derck) Bergs [Berg]: 
18-11-1787: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
95): / 1787 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d: 18 Nov: / Derck Bergs, modo Schmitz, met 
attestatie van Baerl // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Theodorus (Derk) Bergs [Berg]: 
20-3-1792: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
112): / 1792 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d: 20 Maart / Derk Bergs modo Schmitz / 
naar ’s Hertogenbosch. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Theodorus Johannes (Derk Jan) van den Barg [Berg]: 
30-3-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 30-3-1816 No 13 / Heden den Der-
tigsten der maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om Drie 
uren, zijn voor ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Derk 
Bulsink Meester Smid oud Negen en veertig jaren, uit de Buurschap Digteren / en Martinus 
Jansen dagloner oud achtendertig jaren uit de Buurschap Digteren / beide in deze Gemeente 
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negenentwintigsten der maand Maart 
des jaars 1816, des voordemiddags ten twaalf uren, in het huis No. 22 binnen deze Gemeente, 
in den ouderdom van twee en zestig jaren is overleden Hendrina Kerkamp, [weduwe, 
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veranderd in:] Ehevrouw van Derk Jan van den Barg / 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. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Theodorus Johannes (Derk Jan) van den Barg [Berg]: 
30-12-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 30-12-1823 No 62 / Heden den Dertigsten 
der maand December een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om drie 
uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Peter van den Barg dagloner 
oud zeven en dertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft 
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Dersken Staal oud vijf en 
twintig jaren, op maandag den negen en twintigsten der maand december 1823, des 
nademiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaamen te willen geven van Derk Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Derk Bulsink Smid oud zes en vijftig jaren, en van Jan Bluemer 
landbouwer oud veertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens 
de getuigen hebbende den comparant verklaard niet te kunnen schrijven / Derk búlsynk / J 
Blúemer / S Horsting // [afschrift d.d. 12-6-2001 (verwerkt 8-3-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– theologiestudent ~ s Heerenberg [Berg]: 
26-6-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-6-1835 No 55. / Heden den Zes en 
twintigsten der maand Juny een duizend acht honderd vijf en dertig des middags om twaalf 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Jan Loefs Leyendekker oud Een en vyftig jaren, wonende te s Heerenberg 
in deze Gemeente No. 163 / en Jan Overgoor, dienstknecht oud twee en veertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 160 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Zes en twintigsten der maand Juny dezes jaars, des morgens ten Zes uren, in het huis 
No. 160 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee en twintig 
Jaren is overleden de Heer Leonardus Bax, Student in de Theologie op het Seminarium te 
s Heerenberg voornoemd, ongehuwde Zoon van Johannes Theodorus Bax, Zonder beroep, 
woonachtig te Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, en van wylen Francisca Sophia Johanna 
Herbst te Rotterdam voornoemd overleden, Zynde de overleden[e] te Rotterdam meerge-
noemd geboren. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna de-
zelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met Declaranten. / [in de marge:] Overlyden 
van Leonardus Bax. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Theresia (Geertruida Theresia Petra?) van den Berg [Berg]: 
29-1-1921: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 782]: [geb./ged.] 29/29-1-1921: 
Gertrudis Antoinette Maria / Parentes: Theodorus Josephus Hooyman et Theresia van den 
Berg (Azewijn) / Patrini: Bernardus Eduard Ant. Köster (Azewijn) et Johanna Th.G.A. 
Fierkens (Etten) / Observ.: Confirmata 1930 / Matrimonium contraxit cum Antonio Henrico 
Duenk in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 26 Maii 1955. 
 
– Theresia: zie ook sub Geertruida Theresia Petra [Berg] 
 
– Thomas [Thomas] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 
 
– Tomessen [Thomas] ~ Berg [Berg]: 
6-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 6-2-1827 No 10 / Heden den Zesden der maand 
February één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vier uren, is voor 
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente 
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Christoffel Melissen, Eigen werk doende oud 
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Aleida Limbeek oud Een en veertig jaren, op 
Maandag den vyfden der maand February dezes jaars, des voormiddags ten tien uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Ooswold / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Theodorus 
Winters, Koster, oud vyf en vyftig jaren, en van Wessel Tomessen, Landbouwer oud 
Vyfentwintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als 
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers 
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en 
Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Ooswold Melissen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Thomassen [Thomas] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
3-1-1833: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-1-1833 No 1. / Heden den Derden der 
maand Januarij, des jaars achtien honderd drie en dertig, des middags om Twaalf uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Bernardus Heinst, dagloner, oud negen en Dertig jaren, wonende te Wijnbergen 
in deze Gemeente No. 116 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van 
eene Dochter welke zijne Ehevrouw Aleida Thomassen, oud Een en Dertig jaren, op 
Woensdag den tweeden der maand Januarij dezes jaars, des namiddags ten drie uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Theodora. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jan-
sen, dagloner oud Een en Veertig jaren, wonende te Wijnbergen in deze Gemeente No. 115. 
en van Antonius Arnds, Dagloner, oud Vijf en Dertig jaren, wonende te Wijnbergen, in deze 
Gemeente No. 115. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, 
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met declarant en getuigen. / [in de marge:] 
Geboorte van Theodora Heinst. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thomassen [Thomas] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
23-4-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-4-1833 No 35 / Heden den Drie en 
twintigsten der maand April een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om 
half Elf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Derk Hendriksen, Landbouwer oud negen en dertig jaren, wonende 
te Beek in deze Gemeente No. 314 / en Theodorus Thomassen, dagloner oud Vyfentwintig 
jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 368 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Eenentwintigsten der maand April dezes jaars, des namiddags ten twee uren, in het huis 
No. 310 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier weken is overleden 
Mechtelina Loeven, geboren en woonagtig geweest te Beek voornoemd, dochter van Reinder 
Loeven dagloner, en van Willemina Tiemesen, Ehelieden te Beek voornoemd woonagtig / 
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt 
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, 
door ons is onderteekend. met den Eersten Declarant terwyl de tweede declarant verklaard 
heeft niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlyden van Mechtelina Loeven // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Thomassen [Thomas] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-1-1834 No 1. / Heden den Tweeden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om Negen uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Jan Limbeek, daglooner, oud Vijf en Dertig jaren, wonende te Beek in deze Ge-
meente No. 307 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon 
welke zijne Ehevrouw Hendrina Jansen, oud drie en Dertig jaren, op Woensdag den Eersten 
der maand January dezes jaars, des voormiddags ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en 
aan welken hij verklaard heeft den voornaam te willen geven van Hermanus. / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Joannes Kroets, daglooner, oud Vijf 
en veertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 307. en van Derk Thomassen, 
daglooner, oud Vijf en twintig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 308. opzet-
telijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee 
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onder-
teekend, hebbende de declarant en getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / [in de 
marge:] Geboorte van Hermanus Limbeek. [daaronder met potlood:] Overleden 8 Sept 1901. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tomassen [Thomas] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 3. / Heden den Zevenden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om half tien uren, 
is voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Gerrit Kaak, daglooner, oud Vier en Dertig jaren, wonende te Kilder in deze 
Gemeente No. 172. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene 
Dochter welke zijne Ehevrouw Mechtilda Tomassen, oud Vijf en Dertig jaren, op Maandag 
den Zesden der maand Januarij dezes jaars, des Avonds ten half tien uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Mechtilda. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Tempel, daglooner, 
oud Vijftig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 206. en van Theodorus Kemper, 
daglooner, oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 211. 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend, met den declarant en tweede getuige, terwijl de eerste getuige verklaard heeft 
niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Mechtilda Kaak. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
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– Tomassen [Thomas] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 4. / Heden den Zevenden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om half tien uren, 
is voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Gerrit Kaak, daglooner, oud Vier en Dertig jaren, wonende te Kilder in deze 
Gemeente No. 172 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene 
Dochter welke zijne Ehevrouw Mechtilda Tomassen, oud Vijf en Dertig jaren, op Maandag 
den Zesden der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten half Elf uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Tempel, daglooner, 
oud Vijftig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 206. en van Theodorus Kemper, 
daglooner, oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 211. 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend, met den declarant en tweede getuige, terwijl de eerste getuige verklaard heeft 
niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Johanna Kaak. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 
 
– Tomasen [Thomas] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
13-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 13-1-1848 No 5 / Heden den dertienden der 
maand January een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik Hermsen. dagloner oud Zeven en Vijftig jaren, 
wonende te Beek in deze Gemeente, No. 285, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte 
van geboorte van een Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Hendrika 
Otters ten haren huize op Woensdag den twaalfden der maand January dezes jaars, des 
morgens ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Johannes. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Willem Tomasen Arbeider, oud drie en dertig jaren, en Derk Bod 
Arbeider oud drie en veertig jaren, beide mede in deze Gemeente woonachtig, door 
Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens 
den Comparant, en eerste getuige terwyl de Tweede getuige verklaarde niet te kunnen 
schryven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Tomasen [Thomas] ~ Beek (?) [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
13-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 13-1-1848 No 6. / Heden den dertienden der 
maand January een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Derk Bod. arbeider oud drie en veertig jaren, wonende te 
Beek in deze Gemeente, No. 298, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte 
van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Willemina Boúwman 
ten haren huize op Woensdag den twaalfden der maand January dezes jaars, des 
nademiddags ten Vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Aleida / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Hendrik Hermsen dagloner, oud Zeven en Vyftig jaren, en Willem 
Tomasen arbeider oud Drie en dertig jaren, beide mede in deze Gemeente woonachtig, door 
Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens 
beide getuigen, terwyl den Comparant verklaarde niet te kunnen Schryven. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1849 
 
– Tomassen [Thomas] ~ Bergh [Berg]: 
16-11-1850: Huwelijksregister gemeente Bergh, 16-11-1850 No 35 / Heden den Zestienden 
der maand November een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Willem 
Gerhard te Boekhorst daglooner oud vier en dertig jaren weduwenaar van wylen Berendina 
Vos geboren en woonachtig in deze gemeente meerderjarige zoon van wylen de Ehelieden 
Andries te Boekhorst en Hendrina Aalbers ter eenre / en Johanna Bosman Zonder beroep 
oud vyf en twintig jaren jongedochter geboren in de gemeente Ambt Doetinchem en woon-
achtig in deze gemeente meerderjarige dochter van wylen Grades Bosman en van diens 
nagelatene weduwe Elisabeth Bruins dagloonster woonachtig in deze gemeente en alhier 
tegenwoordig verklarende de toestemming tot dit Huwelijk te geven ter andere zyde / 
Dewelke in tegenwoordigheid van Hermanus Tomassen Landbouwer oud vyftig jaren Wen-
ceslaus Bongers Smid oud achtendertig jaren Willem Peter Lensen Tapper oud Zeven en 
dertig jaren en Willem Ernst Timmerman oud Zeven en twintig jaren allen woonachtig in 
deze gemeente noch aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenige graad van bloed-
verwantschap bestaande door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht 
hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit 
hun verzoek voldoende en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echt-
verbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen 
ter hand stellen, als: / I. Een geboorte acte van den Bruidegom Sub A. / 2. Een Certificaat 
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van voldoening aan de Nat Mil Sub B. / 3. Een Overlydens acte van deszelfs eerste vrouw 
Sub C / 4. Een Geboorte acte van de Bruid Sub D. / 5. Een Overlydens acte van derzelve 
vader Sub E. / 6. Een Certificaat van onverhinderd ergane Huwelyksafkondigingen in deze 
Gemeente Sub F / 7. Een Certificaat van onvermogen afgegeven door den Heer Burge-
meester van Bergh Sub G. / Verder verklaart Bruidegom onder Eede dat zyn naam voorko-
mende in het overlydens attest Sub C als Willem te Boekhorst en in de Geboorte acte Sub A 
als Willem Gerhard te Boekhorst een en dezelfde persoon daarmede bedoeld wordt en 
werkelyk zynen naam is / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde ge-
tuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam 
der Wet verklaard, dat Willem Gerhard te Boekhorst en Johanna Bosman door het Huwelijk 
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde 
Registers ingeschreven hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onder-
teekend, benevens Bruidegom en getuigen terwyl de Bruid en de moeder der Bruid verklaar-
den niet te kunnen schryven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Thomassen [Thomas] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
27-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 27-5-1863 No. 52 / Heden den zeven en 
twintigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, 
burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Johannes Berendsen oud acht en dertig jaren, van beroep land-
bouwer en Bernardus Buiting oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider beide in deze 
Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten Mei 
dezes jaars, des namiddags ten een uren, in het huis No. 20 in Beek binnen deze Gemeente, 
in den ouderdom van zes en vijftig jaren is overleden: Engelbertus Nas, arbeider, geboren en 
wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Maria Thomassen, buiten beroep wonende in 
deze Gemeente, en zoon van de echtelieden Peter Nas en Hendrina Wilting beiden over-
leden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de 
aangevers. / J Berendsen / B. Buiting / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 
17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 
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– Tomassen [Thomas] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
4-2-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-2-1898 No 24. / Heden den vierden Februari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth 
tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Cornelis te Boekhorst, oud een en dertig jaren, 
van beroep arbeider, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Maria 
Aleida Tomassen, zonder beroep, op den tweeden Februari dezes jaars, des namiddags ten 
vijf uur, ten huize van hem aangever te Wijnbergen, binnen deze Gemeente, is bevallen van 
een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Johannes Wilhelmus. / 
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus Herbers, oud 
zeven en vijftig jaren, van beroep arbeider, en Antoon Wassing, oud acht en veertig jaren, 
van beroep arbeider, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend 
met den aangever en de getuigen. / J te Boekhorst / M Harbers [:sic] / A Wassing / 
JNBvHugenpothtotAerdt // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 
1931 1932 1933 
 
– Thomassen [Thomas] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
22-2-1934: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 965]: [geb./ged.] 22/22-2-1934: 
Joanna Augusta / Parentes: Wilhelmus Bernardus Thomassen en Joanna Maria Koster (Aze-
wijn) / Patrini: Joannes Wilhelmus Koster (’s Heerenberg) et Augusta Thomassen-Knicken-
berg (’s Heerenberg) / Observ.: Confirmata 10-7-1946. / Matrimonium contraxit cum Anto-
nio Joanne Jacobo van Raay in ecclesia Si Matthaei loci Azewijn die 11 April 1964 
 
1935 1936 
 
– Thomassen [Thomas] ~ ’s Berg [Berg]: 
5-5-1937: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1021]: [geb./ged.] 5/5- 5-1937: 
Geertruida Maria / Parentes: Wilhelmus Bern. Thomassen et Joanna Maria Koster (Azewijn) 
/ Patrini: Joes Thomassen (’s Berg) et Geertruida Koster-Ageling (’s-Berg) / Observ.: Con-
firmata 10-7-1946 
 
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
 
– Thomassen [Thomas] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
8-7-1948: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1257]: [geb./ged.] 8/8- 7-1948: 
Hendrikus Johannes Maria / Parentes: Theodorus Hermanus Kock et Gerharda Bernardina 
Maria Helmink (Azewijn) / Patrini: Hendrikus Antonius Kock (Wijnbergen) et Aleida Maria 
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Thomassen (’s Heerenberg) / Observ.: Confirmatus 19-9-1955 / Matrimonium contraxit 
cum Anna Elisabeth Maria Josephina Albers in ecclesia in exaltatione S. Crucis de Raalte 
die 29 Dec. 1969 
 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999 2000 [einde Thomas ~ Berg] 
 
– Thus [Thus] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 
 
– Thus [Thus] ~ Bergh [Berg]: 
15-7-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 15-7-1822 No 94 / Heden den Vyftienden der 
maand Júlij een duizend acht honderd twee en twintig, des nademiddags om Een uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Es, van beroep dagloner oud 
negen en veertig jaren, woonachtig te Groot Azewyn in deze Gemeente, / dewelke ons 
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne Ehevrouw Johanna 
Doornekamp oud twee en veertig jaren, op Zondag den Veertienden der maand July dezes 
Jaars des Avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft 
de voornaam te willen geven van Johannes / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Derk Thús van beroep Landboúwer oud drie en Zestig jaren, en van 
Gerrit Wolsink, Boeren Knecht oud Negen 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 ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant, hebbende de getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / 
[in de marge: Geboorte van Johannes Es] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1823 1824 1825 1826 
 
– Thuis [Thus] ~ Berg [Berg]: 
15-1-1827: Overlijdensregister gemeente Berg, 15-1-1827 No 7 / Heden den Vyftienden der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, 
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Thúis oud Vyf en Zestig jaren, 
Landbouwer / en Willem Hageman oud Vier en Veertig jaren, Tapper / beide in deze Ge-
meente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der maand 
Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, des Morgens ten acht uren, in het huis 
No. 198 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en Zeventig Jaren is overleden 
Hendrika Robben Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Groot Azewyn in deze 
Gemeente, dochter van wijlen de Ehelieden Jan Robben en Hendrina Stevens, beide in deze 
Gemeente overleden, gehuwd nalatende haren Eheman Willem Jansen Zonder beroep wo-
nende te Groot Azewyn Voornoemd, en Zes Kinderen. / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / heb-
bende de declaranten Verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van 
Hendrika Robben // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thuis [Thus] ~ Berg [Berg]: 
19-5-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 19-5-1827 No 50 / Heden den Negentienden 
der maand Mei één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vyf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Weyers, Organist oud vyf en 
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Dochter welke Zyne Ehevrouw Helena Damen oud vier en twintig jaren, 
op Zaturdag den Negentienden der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten Elf uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van 
Gerarda Geertrúida / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Johannes Hermanus Boeseken, Particulier, oud Vier en dertig jaren, en van Hendrik Thuis, 
Landbouwer oud Acht en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk 
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe 
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend 
met den declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Gerarda Geertruida Weyers / 
[daaronder met potlood: "Overl 8 Mei 1907"]. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
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– Thus [Thus] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
7-1-1833: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1833 No 4. / Heden den Zevenden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf uren, is 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Albert Pelgrim, Landbouwer, oud Vijf en Dertig jaren, wonende te Wijnbergen 
in deze Gemeente No. 127 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van 
eene Dochter welke zijne Ehevrouw Johanna Bulsink, oud negentien jaren, op Maandag den 
Zevenden der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten Een uren, ter wereld heeft gebragt, 
en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Catharina / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerhardus Thus Landbouwer oud 
negen en veertig jaren, wonende te Wijnbergen in deze Gemeente No. 132. en van Jan 
Borkes Landbouwer, oud zes en Dertig jaren, wonende te Wijnbergen in deze Gemeente No. 
126. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na 
in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend, met declarant en getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Catharina Pelgrim. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thuis (2x) [Thus] ~ Vinkwyk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
3-8-1833: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-8-1833 No 89 / Heden den Derden der 
maand Augustus des jaars achtien honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Hendrik Thuis, Landbouwer oud Vier en dertig jaren, wonende te Vinkwyk in 
deze Gemeente No. 90 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van 
eenen Zoon, welken Zyne Ehevrouw Grada Heister, oud negen en twintig jaren, op vrydag 
den tweeden der maand Augustus dezes jaars, des nachts ten twee uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welken hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Henricus 
Joannes / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Te West 
Eigenwerk doende oud Vier en Zestig jaren, wonende te Vinkwyk in deze Gemeente No. 91 
en van Peter Melissen Landbouwer oud Vijfenveertig jaren, wonende te Vinkwyk in deze 
Gemeente No. 88 opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke 
acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te 
zijn, hebben onderteekend. met den Declarant en den Laatstgemelden Getuige, hebbende de 
Eerstgemelde Getuige verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van 
Henricus Joannes Thúis. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thus [Thus] ~ Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-1-1834 No 1. / Heden den Tweeden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Tien uren zijn 
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voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Hendrik Thus, Landbouwer oud Vijf en Dertig jaren, wonende te Vinkwijk in 
deze Gemeente No. 90. / en Willem Hendriksen, Kleermaker, oud Vier en Dertig jaren, 
wonende te Vinkwijk in deze Gemeente No. 86. / dewelke ons hebben [doorgestreept: 
verklaard, dat op den ... der maand ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden] vertoond een levenloos Kind 
van het mannelyk Geslacht, hetwelk op den Eersten dezer maand, des Avonds ten Acht uren, 
ter wereld is gebragt door Willemina Damen, oud zeven en Dertig Jaren, Ehevrouw van Pe-
ter Melissen, Landbouwer, oud vyf en veertig Jaren, woonachtig te Vinkwijk voornoemd No 
88. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opge-
maakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voor-
lezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Melissen. 
dood vertoond kind van het mannelijk Geslacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thus (2x) [Thus] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
2-4-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-4-1834 No 29 / Heden den Tweeden der 
maand April des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om tien uren, is voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Amb-
tenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Jan Thus, Landbouwer oud Twee en veertig jaren, wonende te Wijnbergen in deze Ge-
meente No. 162a / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen 
Zoon welken Zyne Ehevrouw Gerharda Senhorst, oud Zeven en dertig jaren, op Dingsdag 
den Eersten der maand April dezes jaars, des morgens ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, 
en aan welken hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johannes / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antoon van Dulmen, Dagloner oud 
drie en vyftig jaren, wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 162 en van Willem 
Heitman Dagloner oud twee en veertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 163 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend. met Declarant en tweede Getuige, terwyl de Eerste Getuige verklaard heeft 
niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Johannes Thus. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Thus (2x) [Thus] ~ Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
3-7-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 3-7-1834 No 43 / Heden den Derden der 
maand July een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Elf uren zijn voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Amb-
tenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Engelbart Ketelaar, Landbouwer oud vyf en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze 
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Gemeente No. 74 / en Bernardus Thus, Landbouwer oud negen en twintig jaren, wonende te 
Groot azewyn in deze Gemeente No. 74 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eersten 
der maand July dezes jaars, des avonds ten tien uren, in het huis No. 72 te Groot azewyn 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes Jaren is overleden Willem Beyer, geboren 
& woonachtig geweest te Groot azewyn voornoemd, Zoon van Willem Beyer, en van 
Willemina Thus, Ehelieden, te Grootazewyn voornoemd woonachtig / Ons van deze verkla-
ring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daar-
toe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onder-
teekend. met den Eersten Declarant, terwyl de tweede verklaard heeft, niet te kunnen schry-
ven. / [in de marge:] Overlyden van Willem Beyer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thus [Thus] ~ Vinkwijk [Vinkwijk] ~ Bergh [Berg]: 
9-2-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-2-1835 No 14. / Heden den Negenden der 
maand February een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om Elf uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Gerrit Te West, daglooner, oud Zes en Zestig jaren, wonende te Vinkwijk, in deze 
Gemeente No. 91 / en Henricus Thus, Landbouwer, oud vijf en Dertig jaren, wonende te 
Vinkwijk, in deze Gemeente No. 90. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden 
der maand Februarij dezes jaars, des Nachts ten twee uren, in het huis No. 86. te Vinkwijk 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en Zeventig Jaren is overleden Aleida 
Berendsen, Eigenwerkdoende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter 
van wylen de Ehelieden Jan Willem Berendsen en Aleida Winters, beide in deze Gemeente 
overleden, nalatende haren Eheman Hendrik Hendriksen Eigenwerkdoende, te Vinkwijk 
voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden declarant, terwijl 
de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlijden van Aleida 
Berendsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– Thus [Thus] ~ Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
6-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 6-4-1838 No 30. / Heden den Zesden der 
maand April 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 Peter Melissen, Landbouwer, oud 
Negen en veertig jaren, wonende te Vinkwijk, in deze Gemeente No. 88. en Henricus Thus, 
Landbouwer, oud negen en dertig jaren, wonende te Vinkwijk, in deze Gemeente No. 90. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyfden der maand April dezes jaars, des Avonds 
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ten Vijf uren, in het huis No. 91. te Vinkwijk binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
drie en twintig Jaren is overleden Hermanus van Onna, daglooner, geboren te Didam, en 
woonachtig geweest te Vinkwijk voornoemd, ongehuwde Zoon van wijlen de Ehelieden 
Hendrik van Onna en Everdina Daniëls, overleden te Didam. / Ons van deze verklaring ver-
zekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
met declaranten. / P Melissen / H Thus / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 
 
– Thus [Thus] ~ Bergh [Berg]: 
14-6-1842: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
Rol van Strafzaken 1842. // [No:] 4 // [Naam en Voornaam der Gedaagde:] Derk Thus // 
[Woonplaats:] Bergh // [Aart der Overtreding:] dryven van Vee op het Bouwland van een 
ander // [Aart van het Vonnis:] den 14 Juny 1842 veroordeeld tot boete van f 1.50. en de 
kosten ad f 1.65.- // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 27-11-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 
 
– Thuis [Thus] ~ Bergh [Berg]: 
3-12-1875: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-12-1875 No. 148 / Heden den Der-
den der maand December achttien honderd vijf en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob 
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Arnoldus Geerts van beroep Akkerbouwer 
oud veertig jaren, en Antonius Jansen van beroep Akkerbouwer oud negen en veertig jaren, 
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den 
Derden der maand December achttien honderd vijf en zeventig, des nachts ten Een uren, in 
het huis Wijk A No. 203 in Wieken binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom 
van twee en zeventig Jaren en elf maanden Theodorus Braam, Zonder beroep, geboren in de 
gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoot van Hendrina Nijland 
Zonder beroep, wonende in deze gemeente, zoon van wylen de echtelieden Theodorus 
Braam en Anna Thuis. / 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1876 1877 1878 
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– Thuis (2x) [Thus] ~ Bergh [Berg]: 
10-3-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-3-1879 No. 22. / Heden den 
Tienden der maand Maart achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob 
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Rudolph Aalbers van beroep Timmerman 
oud negen en dertig jaren, en Hendricus Antonius Kroon van beroep Ryks Veldwachter oud 
drie en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat 
op Zondag den Negenden der maand Maart achttien honderd negen en zeventig, des 
morgens ten Zes uren, in het huis Wijk A No. 104 in Gendringen binnen deze Gemeente, is 
overleden in den ouderdom van acht en Zestig Jaren en zeven maanden Johanna Thuis 
Zonder beroep, geboren in de gemeente Bergh, en woonachtig geweest in deze gemeente, 
weduwe van Joannes Wassing [:of: Waesing?] Schoenmaker te Gendringen overleden, 
dochter van wijlen Reinera Thuis. / 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. / R Aalbers / H.A Kroon / VDLaar. // [afschrift 
d.d. 30-11-2000 (verwerkt 30-6-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde Thus ~ Berg] 
 
– Thys [Thys] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 
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– Thijsen [Thys] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
12-2-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 16: Anno 
1797 / op den 12 Febrúarij / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Wilhelmús Thijsen, Jonkman gebore te Praast en alhier woonagtig, / en 
Johanna Brinkhúizen Jonge Dogter gebore te Zeddam en alhier woonagtig / den 12 Febrúarij 
voor den Eerste maal / den 19 dito voor den tweden maal / den 26 dito voor den Derde maal 
volgens relaas van den bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn te 
S’Heerenbergh op den 26. Febrúary [tussengevoegd: 1797] getroúwd, volgens attest van 
H:J: Arntsen Rooms priester alhier. / S’Heerenbergh den 27 Febrúarij 1797 / in fidem / J: De 
Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 
1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 
 
– Theissen [Thys] ~ Berg [Berg]: 
27-1-1827: Overlijdensregister gemeente Berg, 27-1-1827 No 9 / Heden den Zeven en 
twintigsten der maand January één duizend acht honderd zeven en twintig, des voorde-
middags om Elf uren, zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Theissen oud 
Zeven en dertig jaren, Eigen werk doende / en Bernardus Beyer oud Vyf en twintig jaren, 
Boeren werk doende / beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den Zes en twintigsten der maand January des jaars achttien honderd zeven en 
twintig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van drie en vyftig Jaren is overleden Theodora Lubbers, dagloneres, geboren 
onder Zilvolde in de Gemeente Wisch binnen deze Provincie, en gewoond hebbende te 
Groot Azewyn in de Gemeente Berg voornoemd, Dochter van wylen de Ehelieden Jan 
Lubbers en Gerritje van Rossum, beide te Zilvolde voornoemd overleden, gehuwd geweest, 
nalatende haren Eheman Jan Brugman, Dagloner, en vyf Kinderen, wonende te Groot 
Azewyn voornoemd. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna 
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide Declaranten / [in de marge:] 
Overlyden van Theodora Lubbers // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 
 
– Tyssen [Thys] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 66): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 13 [7 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 2] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 12 
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– Naam: Dorothea Tyssen 
– Geboren: 1799 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tyssen [Thys] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 70): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 13 [7 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 6] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 12 
– Naam: Hendrika Tyssen 
– Geboren: 1809 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tyssen [Thys] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 71): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 13 [7 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 7] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 12 
– Naam: Wede Tyssen 
– Geboren: – 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1831 1832 
 
– Thyssen [Thys] ~ s Heerenberg [Berg]: 
18-1-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 18-1-1833 No 7 / Heden den Achttienden 
der maand January een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren 
zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Jan Hendrik Beumer, Klompenmaker, oud negen en Zestig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 43 / en Stephanus Thyssen, Schoenmaker oud Zes en 
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twintig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 43 / dewelke ons hebben ver-
klaard, dat op den Zeventienden der maand January dezes jaars, des voormiddags ten half 
Elf uren, in het huis No. 134 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
vyf weken is overleden [doorgestreept: Gradus] [renvooi: de doorslag van den voornaam 
Gradus en de daarvoor in plaats stelling van de voornamen Jacobus Hendrikus goedgekeurd] 
Jaarsveld, geboren en woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, Zoon van Gradus 
Jaarsveld Eigen werk doende, en van Hendrina Biester, Ehelieden, wonende te s Heerenberg 
voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte 
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na 
voorlezing, door ons is onderteekend. met de Declaranten / [in de marge:] Overlyden van 
Jacobus Hendrikus Jaarsveld // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Thyssen (ook Tyssen) [Thys] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
10-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 10-2-1863 No. 16 / Heden den tienden 
february achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Gerardus Tyssen vader van de overledene oud acht en vyftig jaren, van beroep Ryks 
Ambtenaar en Eduardus Remery oud negen en twintig jaren, van beroep Ryks Ambtenaar 
beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den tienden 
february dezes jaars, des morgens ten half vyf uren, in het huis No. 33b in Beek binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van twintig dagen is overleden: Janne Mathilda Thyssen buiten 
beroep geboren en wonende in deze gemeente dochter van de echtelieden Gerardus Tyssen 
voornoemd en Janne Geertrui ten Dyke wonende te Beek voormeld / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / G Tyssen / E Remerij 
/ C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 8-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thyssen [Thys] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
18-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 18-3-1863 No. 27 / Heden den achttienden 
Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester, 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Gerardus Thyssen oud negen en vyftig jaren, van beroep ryksAmbtenaar en Hendrik 
Tangelder oud vyf en vyftig jaren, van beroep ryks Ambtenaar beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den zestienden Maart dezes jaars, des 
namiddags ten vyf uren, in het huis No. 30 in Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van een en zestig jaren is overleden: Hendrina Boekhorst, buiten beroep, geboren en wonen-
de in deze Gemeente, echtgenoot van Mathijs [doorgestreept: Harmsen] [renvooi: doorhaling 
van het woord Harmsen en inplaatsstelling van het woord Hermsen goedgekeurd.] dagloner 
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wonende te Beek voormeld, en dochter van de echtelieden Frederik Boekhorst en Anna 
Völkers beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend met de aangevers. / G Tijssen / H Tangelder / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 
14-6-2000 (verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Thys ~ Berg] 
 
– Ticheloven [Ticheloven] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Ticheloven [Ticheloven] ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
21-6-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-6-1833 No 49 / Heden den Een en 
Twintigsten der maand Juny een duizend acht honderd drie en dertig des middags om twaalf 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Gerrit van Onna, Steenbakker oud twee en Zestig jaren, wonende te 
Wynbergen in deze Gemeente No. 142 / en Jan Willem Bulsink, Tapper oud vyftig jaren, 
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wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 143 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Twintigsten der maand Juny dezes jaars, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 150 
te Wynbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en twintig Jaren is overleden 
Jan Willem Hendriksen, geboren en woonagtig geweest te Wynbergen voornoemd, in leven 
Schoenmakersgezel, Zoon van wylen de Ehelieden Arend Hendriksen en Petronella Tichel-
oven, beide te Wynbergen overleden. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met de Declaranten. / [in 
de marge:] Overlyden van Jan Willem Hendriksen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Ticheloven [Ticheloven] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
19-12-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-12-1834 No 95 / Heden den Negentien-
den der maand December een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om half 
Elf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Gerrit Rademaker, daglooner oud Vier en Zestig jaren, wonende te Kilder 
in deze Gemeente No. 195 / en Derk Ticheloven, daglooner oud Vyf en Vyftig jaren, wo-
nende te Kilder in deze Gemeente No. 194b / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Achttienden der maand December dezes jaars, des voormiddags ten tien uren, in het huis No. 
199 te Kilder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig Jaren is overle-
den Derk Vos, dagloner, geboren en woonagtig geweest in deze Gemeente, nalatende Zyne 
tweede Ehevrouw Wilhelmina Jansen, daglooneres, te Kilder voornoemd woonagtig, Zynde 
de ouders van den overleden [:sic] aan de Declaranten [sic] / Ons van deze verklaring verze-
kerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe 
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is ondertee-
kend, [doorgestreept: hebbende de Declaranten ver] [renvooi: de Doorschrapping van vier 
woorden in de twintigste Regel dezer acte goedgekeurd] met den eersten Declarant, terwyl 
de tweede verklaard heeft niet te kunnen Schryven, / [in de marge:] Overlyden van Dirk Vos. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 1838 1839 
 
– Ticheloven [Ticheloven] ~ Bergh [Berg]: 
12-6-1840: Huwelijksregister gemeente Bergh, 12-6-1840 No. 20. / Heden den Twaalfden 
der maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van 
Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente in het openbaar verschenen: / Anthon 
Römer, daglooner, oud drie en dertig Jaren, Jongman, geboren en woonachtig in deze 
Gemeente, Meerderjarige Zoon van wijlen de Ehelieden Thomas Römer en Catharina Röels, 
ter eenre; / en Anna Ticheloven, daglooneres, oud twee en dertig Jaren, Jongedochter, 
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geboren en woonachtig in deze Gemeente, Meerderjarige dochter van Derk Ticheloven 
daglooner, en Hendrina Keurntjes, Ehelieden, in deze Gemeente woonachtig, ter andere 
zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van Jan Beumer, Voetbode, oud Negen en Veertig 
Jaren, Martinus Smits, Hoefsmid, oud dertig Jaren, Hendrik Robben, Landbouwer, oud Zes 
en twintig Jaren en Willem Smits Eigenwerkdoende, oud Vijf en twintig Jaren, alle in deze 
Gemeente woonachtig en noch aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenigen graad van 
bloedverwantschap bestaande, door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons 
verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; / zoo hebben wij 
aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen 
deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij de Wet tot dit Huwelijk gevorderde 
stukken, doen ter hand stellen, als / 1. Een Doop Acte van den Bruidegom, Sub: A. / 2. Een 
Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale Militie, Sub: B. / 3. Eene Doop Acte 
der Bruid, Sub: C. en / 4. Een bewijs van de onverhinderd ergane Afkondiging in de Ge-
meente Sub: D. / [doorgestreept: "Voorts voorgelezen de Acten van Huwelijks afkondigin-
gen zoo als die op zondagen den ... dezes Jaars, op de bij de Wet bepaalde tijd en plaats 
binnen deze Gemeente hebben plaats gehad, zonder dat bij ons eenige oppositie tegen dit 
Huwelijk is ingekomen."] / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Anthon Römer en Anna Ticheloven, door het Huwelijk zijn 
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestem-
de Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing door ons zijn onderteekend, be-
nevens getuigen, hebbende den Bruidegom en de Bruid verklaard niet te Kunnen Schrijven. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 
1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Tiggelovend [Ticheloven] ~ Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
12-1-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-1-1863 No. 4. / Heden den twaalfden 
January achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Arnoldus Tiggelovend oud vijf en veertig jaren, van beroep dagloner en Andries Mij-
land oud een en veertig jaren, van beroep metselaar beide in deze Gemeente woonachtig; 
welke Ons hebben verklaard, dat op den elfden Januarij dezes jaars, des namiddags ten twee 
uren, in het huis No. 14a in Klein Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht 
en veertig jaren is overleden: Hendrik Harmsen, dagloner geboren en wonende in deze Ge-
meente, echtgenoot van Johanna Bodde, dagloonster wonende te Klein Azewijn voormeld en 
zoon van de echtelieden Gerrit Harmsen en Derske Kerssen, beide overleden. / Waarvan wij 
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deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / A Tiggel-
ovend / A. Mijland / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– Tiggelovend [Ticheloven] ~ Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
24-2-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-2-1863 No. 18 / Heden den vier en 
twintigsten Februarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, 
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Andries Mijland oud veertig jaren, van beroep metselaar en Johannes 
Harmsen oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonach-
tig; welke Ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten februarij dezes jaars, des 
voormiddags ten tien uren, in het huis No. 5 in Vethuizen binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van negen en dertig jaren is overleden: Maria Peters, buiten beroep geboren en 
wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Arnoldus Tiggelovend dagloner wonende te 
Vethuizen voormeld, en dochter van de echtelieden Derk Peters en Hendrina Reutering, 
beide overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend 
met de aangevers. / A. Mijland / J Harmsen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 
(verwerkt 8-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Ticheloven ~ Berg] 
 
– Tebes [Tieben] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 170): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 31 [11 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 8] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 30 
– Naam: Christiaan Tebes 
– Geboren: 1800 
– Beroep: Knegt 
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– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Teuben [Tieben] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
9-7-1949: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1277]: [geb./ged.] 9/9- 7-1949: 
Josephus Antonius / Parentes: Josephus Bernardus ten Brinck en Anna Berendina ten Brink 
(Azewijn) / gedoopt door B. Teuben, sacel. de ’s Heerenberg / Observ.: Gevormd door 
Pastoor C. Gribnan in ziekenhuis te ’s Heerenberg / Postea mortuus est. 
 
– van Thil [Tiel] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
12-11-1816: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-11-1816 No 27 / Heden den Twaalfden 
der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des Voor middags om negen uren, 
zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Tilger winkelier oud 
negen en Zestig jaren, / en Hendrik van Thil [:handtekening: Thiel] Timmerman oud Een en 
Vyftig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Elfden der maand November des jaars 1816, des avonds ten agt uren, in het huis No. 63 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Veertig jaren is overleden Jan Smids 
[:kennelijk veranderd in: Smits] [ouders niet ingevuld] / 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. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Thiel [Tiel] ~ Bergh [Berg]: 
5-8-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 5-8-1822 No 95 / Heden den Vyfden der 
maand Augustus een duizend acht honderd twee en twintig, des middags om Twaalf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Frans Bongers, van beroep Kleder-
maker oud Vier en dertig jaren, woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke 
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne Ehevrouw 
Hendrina Nas oud twee en dertig jaren, op Zaterdag den derden der maand Aúgústús dezes 
Jaars des Avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt; en aan welke hij verklaard heeft 
de voornaam te willen geven van Johanna / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Hendrik van Thiel Timmerman oud drie en vijftig jaren, en van 
Hendrik van Zalingen Broodbakker oud Vier en vijftig jaren, beide woonachtig in deze Ge-
meente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant en beide getuigen. / [in de marge: Geboorte van Johanna 
Bongers] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– van Thiel [Tiel] ~ Berg [Berg]: 
8-1-1827: Overlijdensregister Gemeente Berg, 8-1-1827 No 3 / Heden den Achtsten der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, 
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik van Thiel oud Zes en Veertig 
jaren, Timmerman / en Hendrik Teeling oud twee en Veertig jaren, Schoenmaker / beide in 
deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand 
Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 
[niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig Jaren is overle-
den Antoon Henke Timmermans Knecht, geboren en gewoond hebbende te s Heerenberg 
binnen deze Gemeente, Zoon van wylen Hendrik Henke, in deze Gemeente overleden, en 
van diens nagelatene Huisvrouw Maria Maas, Eigen werk doende en te s Heerenberg voor-
noemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna 
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de declaranten. / [in de marge:] Over-
lyden van Antoon Henke // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Thiel [Tiel] ~ Berg [Berg]: 
13-2-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 13-2-1827 No 14 / Heden den Dertienden der 
maand February één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Henricus Teeling, van 
beroep Schoenmaker oud Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons 
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke Sophia Polman, Zyne 
Ehevrouw oud acht en dertig jaren, op Zondag den Elfden der maand February dezes jaars, 
des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Peternella / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Reinder Korthals, Zonder beroep, oud twee en tachtig jaren, en van 
Hendrik van Thiel, Timmerman oud acht en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Ge-
meente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, 
na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, 
hebben onderteekend met den Declarant en beide Getuigen / [in de marge:] Geboorte van 
Peternella Teeling / [:daaronder met potlood in de marge:] "Overleden 26 Mrt 1916". // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Thielen [Tiel] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
1874: Brieven inzake de sollicitatie van P. Thielen, onderwijzer te ’s- Heerenberg, naar het 
kosterschap te Gendringen; zie AHA-document 874aa // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 

J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2374 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

– Tiemes [Tiemes] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 
 
– Tiemezen [Tiemes] ~ Berg [Berg]: 
6-2-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 6-2-1827 No 9 / Heden den Zesden der maand 
Februarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om drie uren, is voor 
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente 
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Evert Hienst [:te lezen als: Heinst?], dagloner oud 
Negen en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft 
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne Ehevrouw Anna Harmsen, oúd 
Veertig jaren, op Maandag den vijfden der maand Febrúarij dezes jaars, des voormiddags ten 
Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen 
geven van Jan / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Geúrt 
Willemsen Landbouwer, oud Acht en veertig jaren, en van Theodorus Tiemezen, Land-
bouwer oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den com-
parant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den 
laats gemelde getuigen hebbende de declarant en Eers gemelde getúigen verklaard niet te 
kunnen schryven / [in de marge:] Geboorte van Jan Heinst. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tiemessen [Tiemes] ~ Berg [Berg]: 
19-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 19-3-1827 No 25 / Heden den Negentienden 
der maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Cornelius Meisters, van beroep dag-
loner oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken 
acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Sophia van der Poten oud negen en 
twintig jaren, op Zaturdag den Zeventienden der maand Maart dezes jaars, des namiddags 
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ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te 
willen geven van Peter / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Jan Tiemessen van beroep dagloner, oud dertig jaren, en van Bart Stinezen, van beroep 
dagloner oud negen en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door 
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe be-
stemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met 
den Declarant, hebbende de beide Getuigen verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de 
marge:] Geboorte van Peter Meisters / [:daaronder met potlood in de marge:] "Nederlander-
schap verloren Besluit 5 April 86 no. 1649/7." // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tiemes [Tiemes] ~ Berg [Berg]: 
5-4-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 5-4-1827 No 32 / Heden den Vyfden der 
maand April één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om drie uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Tiemes, dagloner oud drie en dertig 
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een dochter welke Zyne Ehevroúw Hendrina Starings oúd drie en twintig jaren, 
op donderdag den vyfden der maand April dezes jaars, des Nachts ten drie uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johanna 
Maria. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berend 
Scholten dagloner, oud vyfen veertig jaren, en van Cornelis Meisters, dagloner oud dertig 
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten 
deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en 
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den ["declarant"?, veranderd in:] 
laatsgemelde getuigen, hebbende de declarant en Eerst gemelde getuigen verklaard niet te 
Kunnen Schryven / [in de marge:] Geboorte van Johanna Maria Tiemes / [renvooi:] Het 
woord "laats gemelde" in de twintigste Regel goedgekeurd. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Thi(eme)sen [Tiemes] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
7-1-1833: Geboortenregister Gemeente Bergh, 7-1-1833 No 3. / Heden den Zevenden der 
maand Januarij des jaars achtien honderd drie en dertig, des voormiddags om half Elf uren, 
is voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Gradus Bosman, Landbouwer oud zes en veertig jaren, wonende te Kilder in deze Ge-
meente No. 176. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen 
Zoon welke Zijne Ehevrouw Johanna Kuster, oud vier en Dertig jaren, op Zaturdag den 
Vijfden der maand January dezes jaars, des voormiddags ten Elf uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welken hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Petrus 
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Osewaldus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Peter 
Berntsen Landbouwer, oud vijf en veertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 
175 en van Theodorus Thi[eme]sen, Landbouwer oud vyf en Dertig jaren, wonende te 
Kilder in deze Gemeente No. 177, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze 
mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en 
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met declarant en getuigen. / [in de 
marge:] Geboorte van Petrus, Osewaldus Bosman. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tiemesen [Tiemes] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
23-4-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 23-4-1833 No 35 / Heden den Drie en 
twintigsten der maand April een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om 
half Elf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Derk Hendriksen, Landbouwer oud negen en dertig jaren, wonende 
te Beek in deze Gemeente No. 314 / en Theodorus Thomassen, dagloner oud Vyfentwintig 
jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 368 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Eenentwintigsten der maand April dezes jaars, des namiddags ten twee uren, in het huis 
No. 310 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier weken is overleden 
Mechtelina Loeven, geboren en woonagtig geweest te Beek voornoemd, dochter van Reinder 
Loeven dagloner, en van Willemina Tiemesen, Ehelieden te Beek voornoemd woonagtig / 
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt 
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, 
door ons is onderteekend. met den Eersten Declarant terwyl de tweede declarant verklaard 
heeft niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlyden van Mechtelina Loeven // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tiemes [Tiemes] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
1-3-1834: Geboortenregister Gemeente Bergh, 1-3-1834 No 14 / Heden den Eersten der 
maand Maart des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om Tien uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Hermanus Hermes, Kledermaker oud twee en dertig jaren, wonende te Beek in deze 
Gemeente No. 270 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen 
Zoon welken Zyne Ehevrouw Aleida Meurs, oud drie en twintig jaren, op Donderdag den 
Zevenentwintigsten der maand february dezes jaars, des namiddags ten twee uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan welken hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hermanus 
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bart Tiemes dagloner 
oud drie en veertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 274 en van Bart Volman 
wever oud Zevenendertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 257 opzettelijk door 
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe be-
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stemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. met 
den Declarant hebbende de Getuigen verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] 
Geboorte van Hermanus Hermes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tiemes [Tiemes] ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
26-1-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-1-1835 No 9 / Heden den Zes en 
twintigsten der maand Janúary een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om 
tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Bur-
gemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Jan Willem Bulsink, Tapper oud twee en vyftig jaren, wonende te 
Wynbergen in deze Gemeente No. 145 / en Mathias Tiemes, Tapper oud Negen en dertig 
jaren, wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 148 / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den drie en twintigsten der maand January dezes jaars, des avonds ten vyf uren, in het 
huis No. 148 te Wynbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Vyftig 
Jaren is overleden Theodora van Mirlo, Zonder beroep, geboren te Didam, en woonachtig 
geweest te Wynbergen voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden Cornelis van Mirlo en 
Petronella Kaal, beide te Didam overleden weduwe van Jan Wanders, overleden in de Ge-
meente Duiven. / 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 Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van 
Theodora van Mirlo. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tiemes [Tiemes] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
4-3-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 4-3-1835 No 22. / Heden den Vierden der 
maand Maart een duizend acht honderd vijf en dertig des Namiddags om Twee uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Mathias Tiemes, Tapper, oud Negen en Dertig jaren, wonende te Wijnbergen, in deze 
Gemeente No. 148 / en Gerrit Jan Beijer, Tapper, oud Acht en Dertig jaren, wonende te 
Wijnbergen, in deze Gemeente No. 147 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Tweeden der maand Maart dezes jaars, des Avonds ten Tien uren, in het huis No. 148, te 
Wijnbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Twintig Jaren is overleden 
Aleijda van Mirlo, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, 
Dochter van Hendrikus van Mirlo, Eigenwerkdoende en Bernardina Schaap, Ehelieden in 
deze Gemeente woonachtig, nalatende haren Eheman Gerhardus van Onna, Steenbakker, te 
Wijnbergen voornoemd wonende. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo heb-
ben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in de 
marge:] Overlijden van Aleijda van Mirlo. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1836 1837 
 
– Tiemes [Tiemes] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
3-2-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 3-2-1838 No 14. / Heden den Derden der 
maand February 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 Gudden, Landbouwer, oud 
zeven en veertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 241. en Lambertus Tiemes, 
daglooner, oud vijf en dertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 246. dewelke 
ons hebben [doorgestreept: verklaard, dat op den ... der maand ... dezes jaars, des ... ten ... 
uren, in het huis No. ... te ... binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden] 
vertoond een levenloos Kind van het mannelijk geslacht, hetwelk op den tweeden dezer, des 
namiddags ten twee uren, is ter wereld gebragt, door Elisabeth Helmes, Ehevrouw van den 
daglooner Jan Meurs, beide te Beek voornoemd wonende. / Ons van deze verklaring verze-
kerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestem-
de Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met 
den eersten declarant, terwijl de tweede verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / J Gudden 
/ E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tiemesen [Tiemes] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
3-7-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 3-7-1838 No 53. / Heden den Derden der 
maand Julij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half tien uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Bruins, daglooner, oud [Z, 
veranderd in:] Vijf en veertig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 179. en 
Theodorus Tiemesen, Landbouwer, oud Veertig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeen-
te No. 177 dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden der maand Julij dezes jaars, 
des Avonds ten Tien uren, in het huis No. 204 te Kilder binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Negen dagen is overleden Hendrina Jeene, geboren en woonachtig geweest te 
Kilder voornoemd, dochter van Engelbart Jeene, JagtOpziener, en Mechtilda Lucassen, 
Ehelieden, te Kilder woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben 
wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden declarant, terwijl 
de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis / T Tiemesen // 
[afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 29-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 
1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
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– Tiemessen [Tiemesen] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
23-5-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 23-5-1863 No. 49 / Heden den drie en 
twintigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Bur-
gemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Derk Hendriksen oud twee en veertig jaren, van beroep dagloner en 
Hendrikus Tiemessen oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den een en twintigsten Mei dezes jaars, des 
namiddags ten drie uren, in het huis No. 9 in Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van veertien jaren is overleden: Willem Witjes, buiten beroep, geboren en wonende in deze 
Gemeente en zoon der echtelieden Jan Witjes dagloner en Johanna Polman beiden wonende 
te Beek voormeld / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend 
met de aangevers / D: Hendriksen / H: Tiemessen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 
(verwerkt 17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde Tiemes ~ Berg] 
 
– tiend, tiende: zie sub tienden [Berg] 
 
– tienden ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1550-2050: 
 
1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 
1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 
1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 
1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 
1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 
1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 
1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 
1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 
1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 
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– tiend (pacht) ~ huis Bergh [Berg]: 
23-7-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 33): // Opt Reqte van 
Jacobus anckersmith wegens een gepaght block tiendt // Gesien den Inhoúdt deser Reqte 
remitteren aen den Súppliant uyt besondere redenen eens vijff dalers onder Conditie nogtans, 
dat aenstonts by onsen seer Lieven getroúwen Rentmeester Antoni Spekeslager Súfficiente 
Borgen sal comen stellen en de feytgelden betalen, sullende by foute vandien onse actie 
tegens den Selven blyven in haer geheell waer naer voorn~: onse Rentmr: sigh te gedragen 
heeft: / Sigl~: opt Slott S Heerenbergh den 23 Júly 1723. / onderstont / Johanna ~ // [afschrift 
d.d. 28-1-2003 (verwerkt 8-3-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 
1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 
1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 
1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 
1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 
1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 
1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 
1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 
2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde tienden ~ Berg] 
 
– tiendpacht van huis Bergh [Berg]: 
23-7-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 33): // Opt Reqte van Ja-
cobus anckersmith wegens een gepaght block tiendt // Gesien den Inhoúdt deser Reqte 
remitteren aen den Súppliant uyt besondere redenen eens vijff dalers onder Conditie nogtans, 
dat aenstonts by onsen seer Lieven getroúwen Rentmeester Antoni Spekeslager Súfficiente 
Borgen sal comen stellen en de feytgelden betalen, sullende by foute vandien onse actie 
tegens den Selven blyven in haer geheell waer naer voorn~: onse Rentmr: sigh te gedragen 
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heeft: / Sigl~: opt Slott S Heerenbergh den 23 Júly 1723. / onderstont / Johanna ~ // [afschrift 
d.d. 28-1-2003 (verwerkt 8-3-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Timberg: zie sub Tombergen [Berg] 
 
– timmerman ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 
 
– timmerman ~ Bergh [Berg]: 
20-3-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 8): // Verkoopinge ende 
Overlaetinge vant Huys van Jan derckse aent Hooghgraeff~: Huys Bergh // Ick onderge-
schreven Jan Dercksen weduman verclare bij desen, dat ick mijn Huys staende op syn 
Hooghgraeff: Excellenties van den Berghs grondt het pannerse wartse goet genaemt, naer dat 
het selve door weedersyts onpartydige timmerlieden en metzelaers den 19 februarij 1723 
was getaxeert, als namentlyck aen Zyde vant Hooghgraeff: Huys Bergh, door den meester 
timmerman en meester metzelaar Reynder ijsendam en Rutt Lijvent ter waerdije van Ses 
hondert een en dertigh gulden, en van mijnen kant door den meester timmerman en meester 
metzelaer Derck Berentz en Lyve Jansen ter somme van Aght hondert en seventien guldens; 
Soo is tusschen de Heer Rentmeester vander Veecken als Volmagtiger van haer Hooghfúrst: 
Doorleuchtigheyt van Hohenzollern, als Regente en administratrice vant Hoogh Graeffl: 
Húijs Bergh en mijn benoemt omtrent het Verschill deser benoemde taxatie overkomen, en 
het selve gestelt op eene Somme van Ses hondert en Vyfftigh guldens, voorbehouwdens 
doch haere Hooghfúrst: doorleugtigheyt genedigste approbatie; soo dat jck Johan Derckse 
beneffens myne Erven in eenen steeden vasten en onwederroepelycken Erffkoop verkoght 
ende getransporteert hebbe, gelyck syn doende Craght deses aen Syn Excellentie den Here 
Grave tot den Bergh benoemde Huys, en wat daeraen múer en nagelvast is, gelyck het door 
benoemde onpartydige timmerlieden en metzelaers is bevonden en gespecificeert, en tegen-
woordigh op den Gront van Syn Hooghgraeff: Excellentie is staende als namentlyk voor 
eene Somme van Seshondert en Vyfftigh gulden op Conditie, dat die alsnogh Resterende 
paghtpenningen tot den jaere 1722: Inclusive bestaende in eene Somme van tweehondert 
sevenen negentigh gulden 17 stuyvers, als mede die gedaane kosten van peindinge ende 
Citatien te Hove wegens benoemden achterstedigen paght beneffens de kosten van deese 
wedersijtze taxatie, en wat verders tot Voltreckkinghe deser KoopZedulle off transport 
alnogh soude moeten betaelt worden, als mede de feijt en~ Rantsoen gelderen wegens de 
nieúwe verpaghtinge, voor eerst van de Veraccordeerde Coopspenningen sullen getrocken 
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Worden, súllende den Overrest tot onderpant van die nú op nieúw veraccordeerde paght 
bestaende Jaerlyx in eene Somme van tachentigh guldens verblyven in handen van den 
Hooghgraeffl: Berghsen Rentmeester, om by misbetaling van die belooffde paght, waer van 
het Eerste Jaer op Sti Martini 1723. sall verschenen wesen, daer aen sigh te konnen 
verhaelen: met dien verstande Nogtans, dat verkooper tegens aenstaende mey 1723: het 
geseyde Huys in dien staet, gelyck t selve sigh tegenwoordigh bevindt, levere, om het selve 
door Hoogh benoemden Heer Grave van den Bergh als kooper te mogen aenveerden, en als 
Syn Excellenties eygen proper Huijs gebruycken ofte Laeten gebrúycken / tot alsulcken 
Eynde verkooper is verbindende syn Respective persoon en goederen soo gereede als 
ongereede hebbende en Verkrijgende, om in Cas van niet naercominge aen dese, allen 
hinder, kost en geleedene schaade daeraen te Verhaelen onder die Renuntiatie ende 
Submissie als naer reghten: alles sonder argh oft List: / In oircondt der waerheyt dese by den 
Rentmeester van der Veecken namens haere Hooghfurstl: Doorleugtigheyt van Hohenzollern 
als kooper, en Johan Dercksen als verkooper onderschreven / Pannerden [datum niet 
ingevuld] Januarij 1723. / was onderteekent / F:P: van der Veecken qqa / Jan Dercksen als 
verkooper / Deesen koop wort geapprobeert / S Heerenbergh den 20 Martij / was onder-
teekent / Johanna ~ // [afschrift d.d. 7-1-2003 (verwerkt 23-1-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 
1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 
1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 
1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 
1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 
 
– timmerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
6-10-1816: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 6-10-1816 No 23 / Heden den Zesden 
october der maand October [:eerst: September] eenduizend achthonderd en zestien, des 
namiddags om agt uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan 
Ketelaar Timmerman oud agt en twintig jaren, / en Toon Tap dood[en] graver oud vyf en 
Veertig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Zesden october [doorgestreept: der maand] des jaars 1816, des Smiddags ten vyf uren, in 
het huis No. 27 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen dagen [doorgestreept: 
jaren] is overleden Hendricus Wilhelmus Kaak [ouders niet ingevuld] / Ons van deze verkla-
ring 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– timmerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
12-11-1816: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-11-1816 No 27 / Heden den Twaalfden 
der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des Voor middags om negen uren, 
zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Tilger winkelier oud 
negen en Zestig jaren, / en Hendrik van Thil [:handtekening: Thiel] Timmerman oud Een en 
Vyftig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Elfden der maand November des jaars 1816, des avonds ten agt uren, in het huis No. 63 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Veertig jaren is overleden Jan Smids 
[:kennelijk veranderd in: Smits] [ouders niet ingevuld] / 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. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1817 1818 1819 1820 1821 
 
– timmerman ~ Bergh [Berg]: 
5-8-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 5-8-1822 No 95 / Heden den Vyfden der 
maand Augustus een duizend acht honderd twee en twintig, des middags om Twaalf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Frans Bongers, van beroep Kleder-
maker oud Vier en dertig jaren, woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke 
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke zijne Ehevrouw 
Hendrina Nas oud twee en dertig jaren, op Zaterdag den derden der maand Aúgústús dezes 
Jaars des Avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt; en aan welke hij verklaard heeft 
de voornaam te willen geven van Johanna / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Hendrik van Thiel Timmerman oud drie en vijftig jaren, en van 
Hendrik van Zalingen Broodbakker oud Vier en vijftig jaren, beide woonachtig in deze Ge-
meente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant en beide getuigen. / [in de marge: Geboorte van Johanna 
Bongers] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1823 1824 1825 1826 
 
– timmerman ~ Berg [Berg]: 
8-1-1827: Overlijdensregister Gemeente Berg, 8-1-1827 No 3 / Heden den Achtsten der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, 
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik van Thiel oud Zes en Veertig 
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jaren, Timmerman / en Hendrik Teeling oud twee en Veertig jaren, Schoenmaker / beide in 
deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand 
Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 
[niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig Jaren is overle-
den Antoon Henke Timmermans Knecht, geboren en gewoond hebbende te s Heerenberg 
binnen deze Gemeente, Zoon van wylen Hendrik Henke, in deze Gemeente overleden, en 
van diens nagelatene Huisvrouw Maria Maas, Eigen werk doende en te s Heerenberg voor-
noemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna 
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de declaranten. / [in de marge:] 
Overlyden van Antoon Henke // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Berg [Berg]: 
15-1-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 15-1-1827 No 3 / Heden den Vyftienden der 
maand January één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vier uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Rosch, Stoelenmaker oud Zes en dertig 
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Dochter, welke Zyne Ehevrouw Johanna Baakman, oud Een en dertig 
jaren, op Zondag den veertienden der maand January dezes jaars, des avonds ten acht uren, 
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Lamberdina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernardus 
Berntsen, Timmerman, oud negen en veertig jaren, en van Johannes Mathias Wynands, 
operateur oud Een en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den 
Declarant en Getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Lamberdina Rosch. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Berg [Berg]: 
13-2-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 13-2-1827 No 14 / Heden den Dertienden der 
maand February één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Henricus Teeling, van 
beroep Schoenmaker oud Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons ver-
zocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke Sophia Polman, Zyne 
Ehevrouw oud acht en dertig jaren, op Zondag den Elfden der maand February dezes jaars, 
des avonds ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Peternella / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Reinder Korthals, Zonder beroep, oud twee en tachtig jaren, en van 
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Hendrik van Thiel, Timmerman oud acht en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Ge-
meente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, 
na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, 
hebben onderteekend met den Declarant en beide Getuigen / [in de marge:] Geboorte van 
Peternella Teeling / [:daaronder met potlood in de marge:] "Overleden 26 Mrt 1916". // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Berg [Berg]: 
3-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 3-3-1827 No 21 / Heden den Derden der 
maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om twee uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Harmen Wassing, van beroep Timmer-
man oud Vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op-
temaken acte van geboorte van een Dochter, welke Zyne Ehevrouw Reintje Stoltenburg, oud 
dertig jaren, op Vrydag den tweeden der maand Maart dezes jaars, des nachts ten Elf uren, 
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Engelina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Albert Ber-
gervoet, dagloner, oud Zes en dertig jaren, en van Gerrit Weyers, Bode oud acht en dertig 
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten 
deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en 
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en tweedegenoemde 
Getuige hebbende de eerstgenoemde Getuige verklaard niet te kunnen schryven / [in de 
marge:] Geboorte van Engelina Wassing. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Berg [Berg]: 
19-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 19-3-1827 No 24 / Heden den Negentienden 
der maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om tien 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Weyers, van beroep Tim-
merman oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft opte-
maken acte van geboorte van een Dochter, welke Zyne Ehevrouw Ida Borkes oud Een en 
dertig jaren, op Zaturdag den Zeventienden der maand Maart dezes jaars, des avonds ten Zes 
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven 
van Theodora / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem 
Winters Eigen werk doende, oud veertig jaren, en van Antoon Kok, Eigen werk doende oud 
Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant 
als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers 
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en 
beide Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Theodora Weyers. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– timmerman ~ Berg [Berg]: 
26-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 26-3-1827 No 28 / Heden den Zes en twintig-
sten der maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des avonds [doorgestreept: 
demiddags] om Zeven uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Weyers, 
Timmerman oud vyf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een dochter welke Zyne Ehevrouw Berendina 
Harmsen, oud twee en veertig jaren, op Zaturdag den vier en twintigsten der maand Maart 
dezes jaars, des morgens ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard 
heeft de voornaam te willen geven van Willemina / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Simon Verboon, Particulier, oud drie en veertig jaren, 
en van Gradus Bekker, dagloner oud veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Willemina 
Weyers. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Berg [Berg]: 
30-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 30-3-1827 No 30 / Heden den Dertigsten der 
maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om negen 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Evert Gerretsen, Timmerman, als 
by de verlossing tegenwoordig geweest oud twee en vyftig jaren, woonachtig in deze Ge-
meente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne 
dochter Gerritje Gerritsen, ongehuwd, dienstmeid oud twee en twintig Jaren, thans wonende 
te Beek in deze Gemeente [doorgestreept: jaren], op Woensdag den acht en twintigsten der 
maand Maart dezes jaars, des avonds ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Steven Verhy Stroodekker, oud dertig jaren, en van 
Gerrit Weyers, bode oud acht en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Willem 
Gerritsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 
 
– timmerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 96): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
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– Volgnommer: 18 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 18 
– Naam: Rut Soppe 
– Geboren: 1784 
– Beroep: Timmerman 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 116): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 22 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 22 
– Naam: Jan Booms 
– Geboren: 1791 
– Beroep: Timmerman 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 29-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1831 1832 
 
– timmerman ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
16-4-1833: Geboortenregister Gemeente Bergh, 16-4-1833 No 45 / Heden den Zestienden 
der maand April des jaars achtien honderd drie en dertig, des voormiddags om half Elf uren, 
is voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Jan Roes, dagloner oud vijftig jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 2 / 
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken Zyne 
Ehevrouw Johanna Haakshorst, oud vier en dertig jaren, op dingsdag den Zestienden der 
maand April dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan 
welken hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrikus / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Heister Tapper oud twee en Zeventig 
jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 7 en van Jan Te Raay Timmerman oud 
drie en Zestig jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 42 opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. met Ge-
tuigen, terwyl de Declarant verklaard heeft, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Ge-
boorte van Hendrikus Roes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– timmerman ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
24-5-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-5-1833 No 43 / Heden den 
Vierentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags 
om tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Jan Kuster, dagloner oud twee en Zestig jaren, wonende te wyn-
bergen in deze Gemeente No. 156 / en Hendrik Weyers Timmerman oud vyf en dertig 
jaren, wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 135 / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den drie en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten tien uren, in 
het huis No. 154 te Wynbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf Jaren is 
overleden Christina Schenning, geboren en woonagtig geweest te Wynbergen voornoemd, 
dochter van Gerrit Schenning dagloner en van Geeske Kuster Ehelieden wonende te 
Wynbergen / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze 
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, 
na voorlezing, door ons is onderteekend. met de Declaranten / [in de marge:] Overlyden van 
Christina Schenning. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman (2x) ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
23-8-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 23-8-1833 No 59 / Heden den Drie en twin-
tigsten der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Elf 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Jan Te Raay, Timmerman oud vier en Zestig jaren, wonende te 
Netterden in deze Gemeente No. 42 / en Jan Roes dagloner oud Een en vyftig jaren, wonen-
de te Netterden in deze Gemeente No. 2 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twee en 
twintigsten der maand Augustus dezes jaars, des namiddags ten Een uren, in het huis No. 9 
te Netterden binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Veertien Jaren is overleden 
Johanna Geurtsen, Zonder beroep, geboren en woonagtig geweest te Netterden voornoemd, 
dochter van Bernardus Geurtsen Timmerman en van Willemina Jansen, Ehelieden, te 
Netterden voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met den Eersten 
Declarant, terwyl de tweede verklaard heeft, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] 
Overlyden van Johanna Geurtsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
6-1-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 6-1-1834 No 4. / Heden den Zesden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Elf uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
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nen / Reynt Hooyman, Landbouwer oud Zestig jaren, wonende te Groot Azewyn in deze Ge-
meente No. 87. / en Bernardus Beyer, Landbouwer oud Drie en Dertig jaren, wonende te 
Groot Azewyn in deze Gemeente No. 77. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Vijfden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Drie uren, in het huis No. 49 te 
Groot Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Drie en Veertig Jaren is overle-
den Maria van Uum, geboren en woonachtig en [:sic] geweest te Groot Azewijn voornoemd, 
dochter van Damianus van Uum, Landbouwer, wonende onder de Gemeente Gendringen en 
van wijlen Theodora Cornelissen, overleden in deze Gemeente, nalatende haren Eheman 
Arnoldus te Wiel Timmerman, te Groot Azewijn voornoemd woonachtig. / Ons van deze 
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend, met declarenten. / [in de marge:] Overlyden van Maria van Uum. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
27-1-1834: Geboortenregister Gemeente Bergh, 27-1-1834 No 11. / Heden den Zeven en 
twintigsten der maand Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om 
Elf uren, is voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burge-
meester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Henricus Gieskes, Timmerman, oud Een en Dertig jaren, wonende te 
Groot Azewijn in deze Gemeente No. 65a / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte 
van geboorte van eenen Zoon welken zijne Ehevrouw Willemina Alings, oud Twintig jaren, 
op Zaturdag den Vijf en twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des Avonds ten zeven 
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hij verklaard heeft den voornaam te willen 
geven van Johannes. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Engelbart Ketelaar, Landbouwer, oud Vijf en veertig jaren, wonende te Groot Azewijn in 
deze Gemeente No. 71. en van Wilhelmus Alofs, daglooner, oud Vijf en twintig jaren, wo-
nende te Groot Azewijn in deze Gemeente No. 84. opzettelijk door den comparant als 
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers over-
geschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met declarant en 
getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Johannes Gieskes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
24-11-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-11-1834 No 88 / Heden den Vier en 
twintigsten der maand November een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags 
om negen uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Hermanus Töpping Timmerman oud vyf en veertig jaren, wonen-
de te Beek in deze Gemeente No. 296 / en Jan Gal, daglooner oud Zes en twintig jaren, wo-
nende te Beek in deze Gemeente No. 289 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee 
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en twintigsten der maand November dezes jaars, des voormiddags ten negen uren, in het huis 
No. [299, veranderd in:] 290 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Tachtig 
Jaren is overleden Hendrikus Lenting, Zonder beroep, geboren en woonagtig geweest te 
Beek voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden Hendrikus Lenting en Elisabeth Volkers, 
weduwnaar van Hermina Venneman, alle mede te Beek overleden / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. 
benevens Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Hendrikus Lenting. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ sHeerenberg [Berg]: 
28-1-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 28-1-1835 No 11. / Heden den Acht en 
twintigsten der maand January een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om 
half twaalf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Petrus Welting, Nachtwaker oud Zestig jaren, wonende te s Heeren-
berg in deze Gemeente No. 183 / en Hendrik Prangen, Tuinman oud drie en veertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 184 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Zeven en Twintigsten der maand January dezes jaars, des morgens ten Zes uren, in het 
huis No. 185 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen Maanden 
is overleden Grada Booms, geboren en woonachtig geweest te sHeerenberg voornoemd, 
dochter van Hendrik Booms, Timmerman en Aleida Messing, Ehelieden te sHeerenberg 
voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met Declaranten. / [in de marge:] 
Overlyden van Grada Booms. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– timmerman ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
10-1-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 10-1-1838 No 4. / Heden den Tienden der 
maand January een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Gerritsen, daglooner, 
oud Een en vijftig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 177. en Albertus 
Menting, Timmerman, oud dertig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 205. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negenden der maand Januarij dezes jaars, des 
voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 171. te Kilder binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Acht en Zeventig Jaren is overleden Reinder Jaaldering, zonder beroep, onder 
Zelhem geboren en woonachtig geweest te Kilder voornoemd, weduwenaar van Aleida 
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Franken, mede in deze Gemeente overleden, /:Zijnde de namen van des overledenes [ren-
vooi: ouders / renvooij goedgekeurd] aan de declaranten onbekend:/ Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
met den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / A 
Menting / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ s’Heerenberg [Berg]: 
30-5-1838: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 30-5-1838 No. 64. / Heden den 
dertigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien 
uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk 
Luimes, dagloner oud acht en dertig jaren, en Johannes Wieskamp, dagloner oud twee en 
dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op 
dingsdag den Negen en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig 
des voormiddags ten elf uren, in het huis No. 460 in de buurschap Pol binnen deze Gemeen-
te, in den ouderdom van twee Jaren en Zes maanden is overleden Willemina Booms Zonder 
beroep, geboren in de Gemeente s’Heerenberg en woonachtig geweest in deze Gemeente, 
dochter van Jan Booms, timmerman woonachtig te s’Heerenberg voornoemd en van wylen 
diens húisvroúw Johanna Berntsen. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de 
Comparanten. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– timmerman (2x) ~ Bergh [Berg]: 
17-6-1840: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 17-6-1840 No. 22. / Heden den Zeventienden 
der maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Gro-
tenhuis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Pro-
vincie Gelderland, in het Huis der Gemeente in het openbaar verschenen: / Gerardus te 
Boekhorst, Timmerman, oud Een en dertig Jaren, Jongman, geboren en woonachtig in deze 
Gemeente, Meerderjarige Zoon van wylen Joannes te Boekhorst en van diens nagelatene 
weduwe Catharina Görtsen, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig ter eenre, / en 
Johanna Boshoven, dienstmeid, oud Achtentwintig Jaren, Jongedochter, geboren in de Ge-
meente Duiven en woonachtig te Emmerik Koningryk Pruissen, Meerderjarige dochter van 
Derk Boshoven, zonder beroep in deze Gemeente woonachtig en van wylen Dina Lucassen, 
terwyl de Vader alhier tegenwoordig verklaart zijne toestemming tot dit Huwelyk te geven 
ter andere zyde, / dewelke in tegenwoordigheid van Riekert Rieksen, Veldwachter, oud Een 
en vijftig Jaren, Johannes Eenhuizen, winkelier, oud Vier en dertig Jaren, Hermanus Robben, 
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TimmermansKnecht, oud Een en dertig Jaren en Hermanus van Engelen, Timmerman, oud 
dertig Jaren, alle in deze Gemeente woonachtig en noch aan den Bruidegom noch aan de 
Bruid in eenige graad van bloedverwantschap bestaande, door hun als getuigen hiertoe 
opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te 
willen voltrekken; / zoo hebben wij aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene 
wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij 
de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als / 1. Eene Doop Acte 
van den Bruidegom Sub: A. / 2. Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale 
Militie Sub: B / 3. Eene Geboorte Acte der Bruid Sub: C. / 4. Een Sterfbewijs van derzelver 
Moeder, Sub. D / 5. Een bewijs van de onverhinderd ergane HuwelyksAfkondigingen te 
Emmerik Sub: E en / 6. Een Certificaat van de onverhinderd ergane HuwelyksAfkondigin-
gen in deze Gemeente Sub: F. / [doorgestreept: "Voorts voorgelezen de Acten van Huwelijks 
afkondigingen zoo als die op zondagen den ... dezes Jaars, op de bij de Wet bepaalde tijd en 
plaats binnen deze Gemeente hebben plaats gehad, zonder dat bij ons eenige oppositie tegen 
dit Huwelijk is ingekomen."] / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Gerardus te Boekhorst en Johanna Boshoven door het Huwelijk 
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe be-
stemde Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing door ons zijn ondertee-
kend, benevens Bruidegom, en getuigen, hebbende de Bruid en derzelver Vader verklaart 
niet te kunnen schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 
 
– timmerman (2x) ~ s Heerenberg [Berg]: 
13-1-1848: Geboortenregister Gemeente Bergh, 13-1-1848 No 7. / Heden den dertienden der 
maand January een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus van Gro-
tenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen: Jan Willem Liesting. timmerman oud Drie en Veertig jaren, wo-
nende te s Heerenberg in deze Gemeente, No. 152, dewelke ons verzocht heeft op te maken 
Acte van geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw 
Johanna Coleta Messing ten haren huize op woensdag den twaalfden der maand January 
dezes jaars, des nagts ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hij verklaard 
heeft de voornamen te willen geven van Johanna. / Waarvan wij deze Acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hermanus van Zalingen Schoenmaker, oud Zes en 
veertig jaren, en Jan Booms timmerman oud Zeven en Vyftig jaren, beide mede in deze Ge-
meente woonachtig, door Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij, na in de 
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twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend benevens Comparant en getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ s Heerenberg [Berg]: 
4-2-1848: Geboortenregister Gemeente Bergh, 4-2-1848 No 18. / Heden den Vierden der 
maand Februarij een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus van Gro-
tenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen: Hendrik Derksen. Metselaar oud Vyf en twintig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente, No. 87, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van 
geboorte van een Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Johanna Gesina 
Boeland. ten haren huize op Vrijdag den Vierden der maand February dezes jaars, des 
morgens ten Vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de 
voornamen te willen geven van Hendrikus Wilhelmüs. / Waarvan wij deze Acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Botzen koster, oud Vier en Vyftig jaren, en Jan 
Derksen, timmerman oud Acht en twintig jaren, beide mede in deze Gemeente woonachtig, 
door Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens 
Comparant en getuigen. / [met potlood in de marge:] overleden 25/II ’32 // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
1849 
 
– timmerman ~ Bergh [Berg]: 
16-11-1850: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 16-11-1850 No 35 / Heden den Zestienden 
der maand November een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van Groten-
huis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Willem Gerhard te 
Boekhorst daglooner oud vier en dertig jaren weduwenaar van wylen Berendina Vos 
geboren en woonachtig in deze Gemeente meerderjarige zoon van wylen de Ehelieden 
Andries te Boekhorst en Hendrina Aalbers ter eenre / en Johanna Bosman Zonder beroep 
oud vyf en twintig jaren jongedochter geboren in de Gemeente Ambt Doetinchem en woon-
achtig in deze Gemeente meerderjarige dochter van wylen Grades Bosman en van diens 
nagelatene weduwe Elisabeth Bruins dagloonster woonachtig in deze Gemeente en alhier 
tegenwoordig verklarende de toestemming tot dit Huwelijk te geven ter andere zyde / 
Dewelke in tegenwoordigheid van Hermanus Tomassen Landbouwer oud vyftig jaren 
Wenceslaus Bongers Smid oud achtendertig jaren Willem Peter Lensen Tapper oud Zeven 
en dertig jaren en Willem Ernst Timmerman oud Zeven en twintig jaren allen woonachtig 
in deze Gemeente noch aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenige graad van 
bloedverwantschap bestaande door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons 
verzocht hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, 
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aan dit hun verzoek voldoende en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze 
Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, 
doen ter hand stellen, als: / I. Een geboorte acte van den Bruidegom Sub A. / 2. Een Certi-
ficaat van voldoening aan de Nat Mil Sub B. / 3. Een Overlydens acte van deszelfs eerste 
vrouw Sub C / 4. Een Geboorte acte van de Bruid Sub D. / 5. Een Overlydens acte van der-
zelve vader Sub E. / 6. Een Certificaat van onverhinderd ergane Huwelyksafkondigingen in 
deze Gemeente Sub F / 7. Een Certificaat van onvermogen afgegeven door den Heer Burge-
meester van Bergh Sub G. / Verder verklaart Bruidegom onder Eede dat zyn naam voorko-
mende in het overlydens attest Sub C als Willem te Boekhorst en in de Geboorte acte Sub A 
als Willem Gerhard te Boekhorst een en dezelfde persoon daarmede bedoeld wordt en 
werkelyk zynen naam is / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Willem Gerhard te Boekhorst en Johanna Bosman door het 
Huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe 
bestemde Registers ingeschreven hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn 
onderteekend, benevens Bruidegom en getuigen terwyl de Bruid en de moeder der Bruid 
verklaarden niet te kunnen schryven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– timmerman ~ Bergh [Berg]: 
19-1-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 19-1-1863 No. 8. / Heden den negentienden 
Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Jan Booms oud twee en zeventig jaren, van beroep timmerman en Petrus Johannes 
Derksen oud negen en twintig jaren, van beroep mandemaker beide in deze Gemeente woon-
achtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den achttienden Januarij dezes jaars, des 
morgens ten zeven uren, in het huis No. 133 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van twee en zeventig jaren is overleden: Jan Beumer, buiten beroep, geboren en 
wonende in deze Gemeente, ongehuwd en zoon van de [nogmaals:] de echtelieden Jan 
Hendrik Beumer en Theodora Nobis beide overleden / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / J Booms / P J H Derksen 
[:sic] / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
2-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 2-3-1863 No. 20 / Heden den tweeden Maart 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
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Jan, Willem Liesting oud acht en vijftig jaren, van beroep timmerman en Albertus Snel oud 
zeven en dertig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten Februarij dezes jaars, des namiddags ten 
één uren, in het huis No. 166 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
zeventig jaren en elf maanden is overleden: Pieter Vermeer, gepensionneerd militair geboren 
te Jutphaas en wonende in deze Gemeente echtgenoot van Agnes Meursen [dagloner, 
veranderd in:] daglonster [:sic] wonende te ’s Heerenberg voormeld, en zoon van /:aan de 
aangevers niet bekend:/ / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onder-
teekend met de aangevers / J.W. Liesting / A B Snel [:sic] / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 
14-6-2000 (verwerkt 9-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
4-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 4-3-1863 No. 22 / Heden den vierden Maart 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Ruth Harmsen oud acht en dertig jaren, van beroep metselaar en Bernardus Soppe oud zeven 
en dertig jaren, van beroep timmerman beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den derden Maart dezes jaars, des morgens ten vyf uren, in het huis 
No. 48g in Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en zeventig jaren is 
overleden: Elisabeth Nonnemaker, zonder beroep geboren en wonende in deze Gemeente, 
weduwe van Joannes Mathias Winands, en dochter der echtelieden Carolus Nonnemaker en 
Joanna Voogt beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorle-
zing onderteekend met de aangevers. / R Harmsen / B Soppe / C v Hugenpoth // [afschrift 
d.d. 14-6-2000 (verwerkt 9-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
9-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 9-3-1863 No. 23 / Heden den negenden 
Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Gradus Jansen oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider en Theodorus Bosch oud vier en 
twintig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, [doorgestreept: dat op den ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... in ... 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden:] Aantegeven een levenloos 
kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk op den zevenden dezer maand des middags ten 
twaalf uren is geboren uit Megchelina Ebbers echtgenoot van Jan Jansen, timmerman wo-
nende te Wynbergen No 2 binnen deze Gemeente / Waarvan wij deze acte hebben opge-
maakt en na voorlezing onderteekend met den aangever. / G. Jansen / T. Bosch / P Bosman // 
[afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 9-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– timmerman ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
12-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-3-1863 No. 26 / Heden den twaalfden 
Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Jan Gal oud vier en vijftig jaren, van beroep timmerman en Johannes harmsen oud 
even en twintig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den elfden Maart dezes jaars, des voormiddags ten elf uren, in het 
huis No. 24 in Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zeven en zestig jaren is 
overleden: Willemina Stienissen, buiten beroep, geboren te Didam en wonende in deze Ge-
meente echtgenoot van Bernardus Brugman, dagloner wonende te Beek voormeld, vroeger 
weduwe van Derk de Boer en dochter der echtelieden Lamert Stienissen en Anna Evers 
beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend 
met den eersten aangever hebbende de tweede als in het schryven onkundig verklaard niet te 
Kunnen teekenen. / J Gal / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 14-1-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
20-4-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 20-4-1863 No. 36 / Heden den twintigsten 
April achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hermanus 
Winters oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider en Gerhardus, Christianus Verhy oud 
dertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den negentienden April dezes jaars, des namiddags ten een uren, in het huis 
No. 28 in Wijnbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en zestig jaren is 
overleden: Hendrikus Weyers, timmerman, geboren en wonende in deze Gemeente, 
weduwenaar van Ida Borkus, en zoon van /:aan de aangevers niet bekend./ / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / H Winters / 
G:C: Verheij / P Bosman // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
21-4-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 21-4-1863 No. 37 / Heden den een en twin-
tigsten April achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burge-
meester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Bartholomeus Weyers oud drie en veertig jaren, van beroep timmerman en 
Hendrikus Verstege oud dertig jaren, van beroep klêermaker beide in deze Gemeente woon-
achtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den twintigsten April dezes jaars, des namiddags 
ten drie uren, in het huis No. 55 in Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
acht en veertig jaren is overleden: Margaretha Voss, buiten beroep, geboren en wonende in 
deze Gemeente, ongehuwd en dochter der echtelieden Hermanus Voss en Gerharda 
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Geerlings, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend met de aangevers. / B. Weijers / H Verstege / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 
14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
7-5-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 7-5-1863 No. 40 / Heden den Zevenden Mei 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester, Amb-
tenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Jan Booms oud een en zeventig jaren, van beroep timmerman en Petrus Johannes Derksen 
oud dertig jaren, van beroep mandemaker beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den zevenden Mei dezes jaars, des morgens ten vijf uren, in het 
huis No. 135 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en twintig 
jaren is overleden: Hendrikus Teeling, dagloner, geboren en wonende in deze Gemeente, 
ongehuwd en zoon van de echtelieden Johannes Theodorus Teeling, overleden en Johanna 
Louisa Overgoor, buiten beroep, wonende te ’s Heerenberg voormeld / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / J Booms / P 
Deksen [:sic] / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
20-5-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 20-5-1863 No. 46. / Heden den twintigsten 
Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Antonius Jansen oud zes en vijftig jaren, van beroep timmerman en Jan, Willem van 
Kempen oud vier en veertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; 
welke Ons hebben verklaard, dat op den negentienden Mei dezes jaars, des avonds ten tien 
uren, in het huis No. 21 in Stokkum binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één jaar is 
overleden: Franciscus, Arnoldus Harmsen, buiten beroep, geboren en wonende in deze Ge-
meente en zoon van der [:sic] echtelieden Gerrit Harmsen en Johanna Meurs, arbeiders wo-
nende te Stokkum voormeld. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend met den eersten aangever hebbende de tweede aangever als onkundig in het 
schrijven verklaard niet te kunnen teekenen. / A: Jansen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-
9-2001 (verwerkt 16-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
23-5-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 23-5-1863 No. 50 / Heden den drie en twin-
tigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burge-
meester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Evert Polman oud zestig jaren, van beroep dagloner en Antonius Jansen oud zes 
en vyftig jaren, van beroep timmerman beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
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hebben verklaard, dat op den Zeven en twintigsten Mei dezes jaars, des morgens ten vier 
uren, in het huis No. 21 in Stokkum binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en 
dertig jaren is overleden: Johanna Meurs buiten beroep geboren en wonende in deze Ge-
meente dochter van de echtelieden Christiaan Meurs schaapherder wonende te Anholt in 
Pruissen en Francisca Lankerman overleden, echtgenoot van Gerrit Harmsen dagloner wo-
nende te Stokkum voormeld / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend met de aangevers / E Polman / A: Jansen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-
2001 (verwerkt 17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-6-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 1-6-1863 No. 55 / Heden den eersten Junij 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik 
Prangen, echtgenoot van de overledene oud zeven en zeventig jaren, van beroep tuinman en 
Willem Booms oud twee en veertig jaren, van beroep timmerman beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den één en dertigsten Mei dezes jaars, des 
avonds ten zeven uren, in het huis No. 181 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van zes en zestig jaren is overleden: Aleida Kremer, buiten beroep, geboren te 
Millingen in Pruissen, en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Hendrik Prangen, 
tuinman wonende te ’s Heerenberg voormeld en dochter der echtelieden Jan Kremer en 
Johanna Borkus, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorle-
zing onderteekend met de aangevers. / H: Prangen / W. Booms / P Bosman // [afschrift d.d. 
5-9-2001 (verwerkt 17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 
 
– timmerman ~ Bergh [Berg]: 
3-8-1871: Geboortenregister Gemeente Bergh, 3-8-1871 No. 112 / Heden den derden 
Augustus achttien honderd een en zeventig, is voor ons Carolus Antonius Ludovicus Baron 
van Hugenpoth tot Aerdt Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Ge-
meente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Lambertus Leopoldus Mutter oud negen 
en dertig jaren, van beroep Winkelier wonende in deze Gemeente, die verklaarde dat zyne 
echtgenoot Anna Gerharda Westerman zonder beroep op den tweeden Augustus achttien 
honderd een en zeventig, des middags ten twaalf uren, ten huize van hem aangever in ’s 
Heerenberg No. 69 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk 
geslacht, welk kind zal genaamd worden Johannes Stephanus Lambertus / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Jansen oud vijf en vijftig jaren, 
van beroep timmerman en Franciscus Kok oud drie en veertig jaren, van beroep 
huisschilder beide wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den 
aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– timmerman (2x) ~ Bergh [Berg]: 
2-11-1872: Geboortenregister Gemeente Bergh, 2-11-1872 No. 144 / Heden den Tweeden 
November achttien honderd twee en zeventig, is voor ons Carolus, Antonius, Ludovicus, 
Baron van Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Lambertus Leopoldus Mutter oud 
een en Veertig jaren, van beroep Winkelier wonende in deze Gemeente, die verklaarde dat 
Zijne echtgenoote Anna, Gerharda Westerman, zonder beroep op den Tweeden November 
achttien honderd twee en zeventig, des nachts ten half twee uren, ten huize van hem 
aangever in ’s Heerenberg No. 69 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het 
mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Johannes, Maria, Stephanus / Waarvan 
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Jansen oud Zes en vyftig 
jaren, van beroep timmerman en Willem Ernst oud Vyftig jaren, van beroep timmerman 
beide wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de 
getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 
1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
 
– timmerman ~ Braamt (?) [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
3-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 3-1-1898 No. 2 / Heden den derden Januari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jan Hendrik Loefs, Raadslid, Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Everhardus 
Keurntjes, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze Gemeente, die ver-
klaarde, dat zijne echtgenoote Willemina Bosch, zonder beroep, op den een en dertigsten 
December des vorigen [doorgestreept: dezes] [renvooi: Doorhaling van één woord goedge-
keurd] jaars, des avonds ten half negen uur, ten huize van hem aangever, te Braamt, binnen 
deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd 
worden: Johannes Wilhelmus. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordig-
heid van Theodorus Jansen, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, en Johannes 
Jacobus Jansen, oud vier en dertig jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze 
Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Braamt [Braampt] ~ Bergh [Berg]: 
3-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 3-1-1898 No. 3 / Heden den derden Januari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jan Hendrik Loefs, Raadslid, Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Everhardus 
Keurntjes, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze Gemeente, die ver-
klaarde, dat zijne echtgenoote Willemina Bosch, zonder beroep, op den een en dertigsten 
December des vorigen [doorgestreept: dezes] [renvooi: Doorhaling van één woord goedge-
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keurd] jaars, des avonds ten negen uur, ten huize van hem aangever, te Braamt, binnen deze 
Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd 
worden: Albertus Antonius. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordig-
heid van Theodorus Jansen, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, en Johannes 
Jacobus Jansen, oud vier en dertig jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze 
Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
3-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 3-1-1898 No. 5 / Heden den derden Januari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jan Hendrik Loefs, Raadslid, Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Theodorus 
Messing, oud twee en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze Gemeente, die 
verklaarde, dat zijne echtgenoote Elisabeth Hulkenberg, zonder beroep, op den tweeden 
Januari dezes jaars, des nachts ten half vier uur, ten huize van hem aangever, te Groot 
Azewijn, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk 
kind zal genaamd worden: Maria. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoor-
digheid van Albertus Gieskes, oud drie en vijftig jaren, van beroep timmerman, en 
Johannes Berntsen, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, beiden wonende in 
deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman (2x) ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
11-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 11-1-1898 No. 8. / Heden den elfden Januari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth 
tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Petrus Wilhelmus Welling, oud negen en twintig jaren, 
van beroep timmerman, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote 
Maria Sophia Janssen, zonder beroep, op den tienden Januari dezes jaars, des avonds ten zes 
uur, ten huize van hem aangever, te Kilder, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind 
van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Johannes Antonius. / Waarvan 
wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius Henricus Vink, oud 
negen en vijftig jaren, van beroep tapper, en Gerhardus Marinus Eijt, oud negen en twintig 
jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onder-
teekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
14-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 14-1-1898 No. 11. / Heden den veertienden 
Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van 
Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
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Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Aloisius Brugman, oud een en veertig 
jaren, van beroep tapper, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote 
Maria Jansen, zonder beroep, op den dertienden Januari dezes jaars, des namiddags ten twee 
uur, ten huize van hem aangever, te Wijnbergen, binnen deze Gemeente, is bevallen van 
een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Helena Maria. / 
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrikus Hillebrand, 
oud negen en vijftig jaren, van beroep timmerman, en Bernardus Johannes Gunsing, oud 
vier en dertig jaren, van beroep Gemeentebode, beiden wonende in deze Gemeente, en, na 
voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmerman ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
22-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 22-1-1898 No. 14. / Heden den twee en 
twintigsten Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jan Hendrik Loefs, 
Raadslid, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen: Hendrikus Bekker, oud negen en dertig jaren, van beroep timmerman, 
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Everdina Maria Span, 
zonder beroep, op den twintigsten Januari dezes jaars, des avonds ten negen uur, ten huize 
van hem aangever, te Zeddam, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het 
mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Henricus Joseph. / Waarvan wij deze 
Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrikus van Groningen, oud vier en 
vijftig jaren, van beroep klompenmaker, en Lambertus Johannes Sliepenbeek, oud zes en 
dertig jaren, van beroep landbouwer, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, 
onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1899 
 
– timmerman ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
6-1-1900: Geboortenregister Gemeente Bergh, 6-1-1900 No 5. / Heden den Zesden Januari 
negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Bernardus Johannes van Halteren, oud zeven en dertig 
jaren, van beroep metselaar, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtge-
noote Adelheid Antonetta Walterfang, zonder beroep, op den zesden Januari dezes jaars, des 
voormiddags ten elf uur, ten huize van hem aangever te ’s-Heerenberg, binnen deze Ge-
meente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd 
worden: Francisca Maria. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid 
van Hendrikus Johannes Bosch, oud negen en twintig jaren, van beroep metselaar, en Peter 
Rozie, oud zeven en twintig jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze Ge-
meente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / B J van Halteren 
/ H J Bosch / P Rozie / J H Loefs // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1901 1902 
 
– timmerman ~ Netterden (?) [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
8-1-1903: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 8-1-1903 No 3 / Heden den achtsten 
Januari negentien honderd-drie, zijn voor ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Gro-
tenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, 
Provincie Gelderland, verschenen: Bernardus Geurtsen oud achtenzestig jaren, van beroep 
arbeider en Hendrikus Arnoldus Gilsing oud negenendertig jaren, van beroep arbeider 
beiden wonende in deze Gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den zevenden Januari 
dezes jaars, des morgens ten tien ure, in het huis nummer eenenvijftig te Netterden binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van negentig jaren is overleden: Johannes te Raaij, zonder 
beroep, geboren in de Gemeente Bergh en wonende in deze Gemeente; weduwnaar van 
Wilhelmina Heister, zonder beroep, overleden in deze Gemeente zoon van de echtelieden 
Jan te Raaij, timmerman en Theodora Paal, zonder beroep, beiden overleden in de Gemeen-
te Bergh / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de 
aangevers / B Geurtsen / H.A. Gilsing / AugVanGrotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
1904 
 
– timmerman ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
9-8-1905: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 9-8-1905 No 89. / Heden den negenden 
Augustus negentien honderd-vijf, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Arnoldus Jacobus Menting, oud 
eenenvijftig jaren, van beroep slager, en Frederik Adolph Witte, oud tweeendertig jaren, van 
beroep winkelier, beide wonende in deze Gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den 
negenden Augustus dezes jaars, des nachts ten half twee uur, te ’s-Heerenberg binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van vierenzeventig jaren is overleden: Johannes Hendrikus 
Booms, huurkoetsier, geboren en wonende in deze Gemeente; echtgenoot van Elisabeth 
Lamers, zonder beroep, wonende in deze Gemeente; zoon van de echtelieden Arend Booms, 
timmerman, en Johanna Meeuwsen, zonder beroep, beiden overleden in deze Gemeente. / 
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt en, na voorlezing, onderteekend met de 
aangevers. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde 
timmerman ~ Berg] 
 
– Zimmerman [Timmerman] ~ Berg [Berg]: 
9-1-1854: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 9-1-1854 No 1. / Heden den negenden 
der maand Janúary achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van 
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Joseph Zimmerman, van beroep Timmer-
man oud twee en Zestig jaren, / en Arnoldús Koening, van beroep Landbouwer, oud een en 
vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op 
Zondag den achtsten der maand January achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten elf 
uren, in het huis No. 188 in Varzelder, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van elf 
maanden is overleden des eerstgenoemden Comparants Klein dochter Theodora Stokman, 
Zonder beroep, geboren in de Gemeente Berg, doch in deze Gemeente verblyf gehad 
hebbende, dochter van Hendrik Stokman, daglooner, en Hendrika Zimmerman, ehelieden, 
woonachtig in de Gemeente Berg. / 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Simmeman [Timmerman] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
13-6-1879: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 153]: [geb./ged.] 13/13-6-1879: 
Henrica Wilhelmina / Parentes: Henricus Antonius Hulst et Theodora Stokman (Klein 
Azewijn) / Patrini: Bernardus Hulst (’s Heerenberg) et Hendrika Simmeman (’s Heeren-
berg). 
 
– timmermansknecht ~ s Heerenberg [Berg]: 
8-1-1827: Overlijdensregister Gemeente Berg, 8-1-1827 No 3 / Heden den Achtsten der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, 
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik van Thiel oud Zes en Veertig 
jaren, Timmerman / en Hendrik Teeling oud twee en Veertig jaren, Schoenmaker / beide in 
deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand 
Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 
[niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig Jaren is overle-
den Antoon Henke Timmermans Knecht, geboren en gewoond hebbende te s Heerenberg 
binnen deze Gemeente, Zoon van wylen Hendrik Henke, in deze Gemeente overleden, en 
van diens nagelatene Huisvrouw Maria Maas, Eigen werk doende en te s Heerenberg voor-
noemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna 
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dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de declaranten. / [in de marge:] 
Overlyden van Antoon Henke // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– timmermansknecht ~ Bergh [Berg]: 
17-6-1840: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 17-6-1840 No. 22. / Heden den Zeventienden 
der maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Groten-
huis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente in het openbaar verschenen: / Gerardus te Boekhorst, 
Timmerman, oud Een en dertig Jaren, Jongman, geboren en woonachtig in deze Gemeente, 
Meerderjarige Zoon van wylen Joannes te Boekhorst en van diens nagelatene weduwe 
Catharina Görtsen, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig ter eenre, / en Johanna 
Boshoven, dienstmeid, oud Achtentwintig Jaren, Jongedochter, geboren in de Gemeente 
Duiven en woonachtig te Emmerik Koningryk Pruissen, Meerderjarige dochter van Derk 
Boshoven, zonder beroep in deze Gemeente woonachtig en van wylen Dina Lucassen, 
terwyl de Vader alhier tegenwoordig verklaart zijne toestemming tot dit Huwelyk te geven 
ter andere zyde, / dewelke in tegenwoordigheid van Riekert Rieksen, Veldwachter, oud Een 
en vijftig Jaren, Johannes Eenhuizen, winkelier, oud Vier en dertig Jaren, Hermanus Robben, 
TimmermansKnecht, oud Een en dertig Jaren en Hermanus van Engelen, Timmerman, oud 
dertig Jaren, alle in deze Gemeente woonachtig en noch aan den Bruidegom noch aan de 
Bruid in eenige graad van bloedverwantschap bestaande, door hun als getuigen hiertoe 
opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te 
willen voltrekken; / zoo hebben wij aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene 
wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij 
de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als / 1. Eene Doop Acte 
van den Bruidegom Sub: A. / 2. Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale 
Militie Sub: B / 3. Eene Geboorte Acte der Bruid Sub: C. / 4. Een Sterfbewijs van derzelver 
Moeder, Sub. D / 5. Een bewijs van de onverhinderd ergane HuwelyksAfkondigingen te Em-
merik Sub: E en / 6. Een Certificaat van de onverhinderd ergane HuwelyksAfkondigingen in 
deze Gemeente Sub: F. / [doorgestreept: "Voorts voorgelezen de Acten van Huwelijks af-
kondigingen zoo als die op zondagen den ... dezes Jaars, op de bij de Wet bepaalde tijd en 
plaats binnen deze Gemeente hebben plaats gehad, zonder dat bij ons eenige oppositie tegen 
dit Huwelijk is ingekomen."] / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Gerardus te Boekhorst en Johanna Boshoven door het Huwelijk 
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe be-
stemde Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing door ons zijn ondertee-
kend, benevens Bruidegom, en getuigen, hebbende de Bruid en derzelver Vader verklaart 
niet te kunnen schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– toeziend voogd ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 
 
– toeziend voogd ~ Azewijn [Azewyn] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
19-11-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes 
kolommen, Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 103 / 
[date des actes:] 19 Novembre 1812 / [Nature des actes:] Conseil de famille pour nommer un 
Subrogé tuteur / [Noms et prenoms des parties:] Enfants mineurs de feu Mathieu Scheers & 
de Hendrine Ketelaar / Antoine Ketelaar Subrogé túteur / [leur domicile:] Speelberg / 
Azewijn Cant: ’s Heerenberg / [enrégistrement:] 23 Novembre 1812 fo 40 Vo Ce 6 D: 2 fr 
26 ct [:sic] // [N.B.: Het originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter 
inzage gegeven. J.H.G. te Boekhorst; 27-2-1999] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 
1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 
 
– toeziend voogd ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
11-1-1839: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1839 (Rijksarchief Arnhem, 
archiefblok 0107, inv.nr. 154): No 5. / Op heden den Elfden January achttien honderd negen 
en dertig compareerde voor ons Hendrik Rogge Kantonregter van Terborg Arrondissement 
Zutphen Provincie Gelderland de Heer Fredrik Johannes Nadler buiten beroep wonende te ’s 
Heerenberg: dewelke in Zyne qualiteit van Toeziende voogd over de minderjarige Kin-
deren van Bernardus Van Zalingen Bakker wonende aldaar en van wylen diens huisvrouw 
Cornelia Engelina Nadler, in den Echt verwekt verklaarde te benoemen tot taxateur der 
goederen door gemelde Ehelieden in gemeenschap bezeten geweest Wander te Boekhorst 
Particulier, wonende mede te ’s Heerenberg, welke alhier tegenwoordig den Eed om de 
gemelde goederen naar Zyne beste kennis en wetenschap op derzelver juiste waarde te Zul-
len tauxeeren in onze handen heeft afgelegd / Hiervan hebben wy dit Proces verbaal opge-
maakt en met de Comparanten ons en den fungeerende Griffier na gedane voorlezing 
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geteekend. / Rogge / Fredrik Johannes Nadler / W. te Boekhorst / S Thiebout van Zuydam 
fungd Griffier // Geregistreerd te Terborg den elfden January 1800 negen en dertig houdende 
een blad geen renvoyen deel negen folio zevenennegentig recto vak 6. / Ontvangen voor regt 
tachtig cents met 23 opcenten acht en negentig en een halve Cent / De ontvanger [GEb. 
Cromt?] / f ,,98½ // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 21-5-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– toeziend voogd ~ Netterden (?) [Netterden] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-11-1839: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1839 (Rijksarchief Arnhem, 
archiefblok 0107, inv.nr. 154, in de map "Voogdij"): No 115. / Op heden den Eersten 
November Achttien honderd Negen en dertig verscheenen voor ons Hendrik Rogge 
Kantonregter te Terborg, Arrondissement Zutphen de naastbestaanden van Hendrina oud 
twintig Jaren en Geertruida Bruins oud Tien Jaren Minderjarige Kinderen van Maria 
Bolwerk Wonende te Netterden Gemeente s Heerenberg en wylen haren Eheman Andries 
Bruins, aldaar op den Eerste September dezes jaars overleden als voor Vaders zyde Jan 
Bruins Boerenknegt, oom, en Willem Fenneman Kledermaker Neef, Voor Moeders zyde 
Theodorus Borkes daglooner Neef en Jan Hendrik Borkes boerenknegt Neef Wonende de 
twee eerste comparanten onder ’s Heerenberg en de twee laatstgenoemde onder Gendrin-
gen, / Welke ten verzoeke van voorschreve Maria Bolwerk over de Keuze van een toeziende 
Voogd zynde geraadpleegd eenparig hebben verkozen Jan Bruins, oom bovenvermeld / Met 
welk gevoelen ons verEenigende wy denzelven als toeziende Voogd hebben aangesteld en 
beEedigd. / Waarvan is opgemaakt dit Proces Verbaal en zulks op ongezegeld papier ten 
gevolge van een Certificaat van Onvermogen ten behoeve van Maria Bolwerk op den Een en 
dertigsten October dezes jaars door den Heer Burgemeester van sHeerenberg afgegeven; en 
hebben na voorlezing allen Comparanten deze [doorgestreept: na voorlezing] met ons en den 
Griffier getekend met uitzondering van Maria Bolwerk en Jan Bruins dewelke Verklaarden 
niet te Kunnen Schryven noch tekenen / W Venneman / T Borkes / J h Borkes / Rogge / 
[onleesbaar] Griffr // Gratis geregistreerd te Terborg den tweeden November 1800 
negenendertig, deel negen folio honderd zesentwintig verso vak zes; een blad één renvooi. / 
De Ontvanger / Visscher [= Mr Gerhardus Bernardus Visscher] // [renvooi: nevenstaande 
rature goedgekeurd.] // [afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 27-5-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 
1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
2000 [einde toeziend voogd ~ Berg] 
 
– Timberg [Tombergen] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
28-5-1775: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
25): / 1775. / Maria Elisabeth Timberg. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Töpping [Toppink] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
24-11-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-11-1834 No 88 / Heden den Vier en 
twintigsten der maand November een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags 
om negen uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Hermanus Töpping Timmerman oud vyf en veertig jaren, wonende 
te Beek in deze Gemeente No. 296 / en Jan Gal, daglooner oud Zes en twintig jaren, wonen-
de te Beek in deze Gemeente No. 289 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en 
twintigsten der maand November dezes jaars, des voormiddags ten negen uren, in het huis 
No. [299, veranderd in:] 290 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Tachtig 
Jaren is overleden Hendrikus Lenting, Zonder beroep, geboren en woonagtig geweest te 
Beek voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden Hendrikus Lenting en Elisabeth Volkers, 
weduwnaar van Hermina Venneman, alle mede te Beek overleden / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. 
benevens Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Hendrikus Lenting. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– touwslager ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
24-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 24-1-1898 No. 16. / Heden den vier en twin-
tigsten Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron 
van Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Ge-
meente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Gerhardus Welting, oud acht en dertig 
jaren, van beroep touwslager, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtge-
noote Gertruda Terveer, zonder beroep, op den drie en twintigsten Januari dezes jaars, des 
morgens ten vijf uur, ten huize van hem aangever, te ’s-Heerenberg, binnen deze Gemeente, 
is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: 
Bernardus Hendrikus. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Jacobus Giezenaar, oud drie en vijftig jaren, van beroep daglooner, en Johannes Hendrikus 
Hakfoort, oud zes en veertig jaren, van beroep daglooner, beiden wonende in deze Gemeen-
te, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– Troost [Troost] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1550-2050: 
 
1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 
1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 
1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 
1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 
1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 
1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 
1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 
1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 
1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 
 
– Troost [Troost] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
3-10-1724: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 98): // Op het Reqte van 
Jan Jacob Troost Schoolmeester te S’Heerenbergh // Wij Frans Wilhelm ~ // Gesien de 
Reqte van Jan jacob troost gesubstitúeerden Schoolmr: onser Stat S Heerenbergh, ende 
onderrigt Zynde, dat den schoolmeester verpligt is de Kinderen onser Stat Gratis te Leeren, 
en Vervolgentlyck oock d’ arme Kinderen, dat wel sonder Conseqúentie tot betere 
Súbsistentie van Jacob troost Ingewilligt is, dat Soo Lange Wyn: van Lint principalen 
Schoolmeester Leefft, de vermogende Schoolgelt Sullen betalen, maer niet de armen Kin-
deren; Edogh voorsoo Veel d’ arme Kinderen van Stockum en Lengel aengaet, Jan Jacob 
Troost alle Jaeren sal opgeven eenen Staat van die Arme Kinderen Welckers ouders om 
godts Wille begeren; Wy sonder consequentie, en tot Nader ordre hún Schoolgelt uyt d’ 
Armen oortjens Sullen betalen: / aldus gedaan op ons Slott S Heerenbergh den 3en octob: 
1724: / was geteeckent / Frans Wilhelm ~ // [afschrift d.d. 4-3-2003 (verwerkt 12-4-2003) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 
1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 
1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 
1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 
1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 
1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 
1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 
1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 
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1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 
2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Troost ~ Berg] 
 
– tuinman ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 
 
– tuinman ~ s Heerenberg [Berg]: 
28-1-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 28-1-1835 No 11. / Heden den Acht en 
twintigsten der maand January een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om 
half twaalf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Petrus Welting, Nachtwaker oud Zestig jaren, wonende te s Heeren-
berg in deze Gemeente No. 183 / en Hendrik Prangen, Tuinman oud drie en veertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 184 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Zeven en Twintigsten der maand January dezes jaars, des morgens ten Zes uren, in het 
huis No. 185 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen Maanden 
is overleden Grada Booms, geboren en woonachtig geweest te sHeerenberg voornoemd, 
dochter van Hendrik Booms, Timmerman en Aleida Messing, Ehelieden te sHeerenberg 
voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
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waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met Declaranten. / [in de marge:] 
Overlyden van Grada Booms. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– tuinman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-6-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 1-6-1863 No. 55 / Heden den eersten Junij 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik 
Prangen, echtgenoot van de overledene oud zeven en zeventig jaren, van beroep tuinman en 
Willem Booms oud twee en veertig jaren, van beroep timmerman beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den één en dertigsten Mei dezes jaars, des 
avonds ten zeven uren, in het huis No. 181 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van zes en zestig jaren is overleden: Aleida Kremer, buiten beroep, geboren te 
Millingen in Pruissen, en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Hendrik Prangen, 
tuinman wonende te ’s Heerenberg voormeld en dochter der echtelieden Jan Kremer en 
Johanna Borkus, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorle-
zing onderteekend met de aangevers. / H: Prangen / W. Booms / P Bosman // [afschrift d.d. 
5-9-2001 (verwerkt 17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde tuinman ~ Berg] 
 
– van Uchelen [Uchelen] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1772: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 1): / 
Uittreksel van het vervolg der originele Naamen Lijst van de Ledemaaten der Herformde 
Kerk, welke ik Nicolas Zeger van Uchelen, Bedienaar des Goddelijken Woords te deese 
Stede ’s Heerenberg, in dezelve Gemeinte gevonden hebbe, bij den aanvang mijns diensts 
alhier op den Eerste dag des jaars 1738. en van de geenen, welke sedert die tijd met 
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Kerkelijke Attestatien van Elders zijn ingekomen, en welke door mij, na voorgaande 
onderwijsinge in de Leere der waarheid, op gedaane belijdenis des geloofs, tot Lidmaaten 
zijn aangenomen; en welke uit de Gemeinte met attestatie zijn vertrokken; en Die overleden 
zijn. / En neemt dit uittreksel of afschrift van het vervolg der voornoemde originele Naamen 
Lijst der Ledematen, (:na behooren allesins nauwkeurig door mij in een Boek aangeteekend:) 
aanvang met het jaar 1772. ter mede opvolginge van een Reglement, door de Heeren Staaten 
des Vorstendoms Gelre en Graafschap Zutphen gearresteerd op een ordinaris Landdag, 
gehouden binnen Zutphen den 16 October 1771 en door den druk gemeen gemaakt. / 
Inhoudende voornaamelijk, dat de Predicanten ten platten Lande in deese Provintie zig 
zullen hebben daar na te gedraagen, omtrent het houden van een goed Register en aantee-
kening van de Ledematen der kerke. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uchelen [Uchelen] ~ s Herenberg [Berg]: 
2-7-1775: Lidmatenregister N.H. kerk Zeddam (1772-1811), RBS 271.1 (RA Arnhem), 
AHA-volgnr. 9: [1775] / den 2 Júlij op wettige attestatie van de Eerwaarde Heer N Z van 
Uchelen V D M te s Herenberg is tot Lidmaat deser Gemeente aangenoomen en tot het 
gebrúijk des H Nagtmaals toegelaten / Sophya Hendrieta Johanna Peters // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– van Uchelen [Uchelen] ~ Bergh [Berg]: 
25-3-1779: RBS 454.6 (doopboek N.H. kerk Didam, 1772-1813, AHA-volgnr. 27): Den 28. 
Maart Ao 1779 is gedoopt Anna Rebecka / Dochter van Hermannús Wilhelmús van Uchelen 
en Johanna Dorothea Kelger, desselfs Huisvrouw, / geboren den 25. Maart: / Doopsgetuijge 
de Vader van het Kind, en de Grootmoeder van het Kind Anna Margareta van Uchelen 
geboore Cramer, Huisvroúw van de Predicant Nicolaas Zeger van Uchelen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uchelen [Uchelen] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
19-4-1810: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
205): / 1810 / d. 19 April / Zijn na afgelegde belijdenis tot Ledematen aangenomen / Wander 
te Boekhorst. / Henriëtta [tussengevoegd: Johanna Dorothea] van Uchelen, / Gesina 
Beúsinck, / en Johanna Onzenoort. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uchelen [Uchelen] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
4-1-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 4-1-1833 No 1. / Heden den Vierden der 
maand Januarij een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Elf uren zijn 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Arnoldus Gesink, Tapper, oud Zes en Vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze 
Gemeente No. 73. / en Johannes, Philip Petri, Commies, oud Een en veertig jaren, wonende 
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te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 77. / / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Derden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten vijf uren, in het huis No. 75. te ’s 
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en veertig Jaren is overleden 
Christina van Uchelen, zonder beroep, geboren te Didam, en woonachtig geweest te ’s Hee-
renberg voornoemd, ongehuwd, Dochter van wijlen de Ehelieden Hermanus Wilhelmus van 
Uchelen en Johanna Dorothea Kelger, beide overleden te Didam. / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
benevens declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Christina van Uchelen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Uhm [Uhm] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 
 
– van Uum (2x) [Uhm] ~ Bergh [Berg]: 
15-7-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 15-7-1822 No 93 / Heden den Vyftienden 
der maand July een duizend acht honderd twee en twintig, des middags om twaalf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem de Will, van beroep 
dagloner oud vyf en twintig jaren, woonachtig te Lengel in deze Gemeente, / dewelke ons 
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon, welke zijne Ehevrouw Johanna 
Bronckhorst oud Zeven en twintig jaren, op Zaturdag den dertienden der maand July dezes 
Jaars des avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt; en aan welke hij verklaard heeft 
de voornaam te willen geven van Leendert / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Toon van Uum, dagloner oud vyf en veertig jaren, en van Steven van 
Uum, boeren werk doende, oud vier 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 onder-
teekend met den tweede Getuige, hebbende de declarant en Eerste Getuige verklaard, niet te 
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kunnen schryven. / [in de marge: Geboorte van Leendert de Will] // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1823 1824 1825 1826 
 
– van Uum [Uhm] ~ Berg [Berg]: 
12-6-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 12-6-1827 No 58 / Heden den Twaalfden der 
maand Juny één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om negen uren, 
is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Arnoldus te Boekhorst, Kledermaker oud 
Acht en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken 
acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Johanna van Uum, oud acht en 
dertig jaren, op Zondag den Tienden der maand Juny dezes jaars, des avonds ten tien uren, 
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Johannes / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Evert 
Wilting boerenwerk doende, oud acht en twintig jaren, en van Gerrit Weyers, Bode oud Acht 
en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als 
getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers over-
geschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den laatstgemelde 
Getuige, hebbende de declarant en eerstgemelde Getuige verklaard niet te kunnen schryven. 
/ [in de marge:] Geboorte van Johannes te Boekhorst. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 
 
– van Uum [Uhm] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 10): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 2 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 5] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 2 
– Naam: Berendina Van Uum 
– Geboren: 1802 
– Beroep: Boerenwerk 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 25-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1831 1832 1833 
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– van Uum [Uhm] ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
6-1-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 6-1-1834 No 4. / Heden den Zesden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Elf uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Reynt Hooyman, Landbouwer oud Zestig jaren, wonende te Groot Azewyn in deze Ge-
meente No. 87. / en Bernardus Beyer, Landbouwer oud Drie en Dertig jaren, wonende te 
Groot Azewyn in deze Gemeente No. 77. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Vijfden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Drie uren, in het huis No. 49 te 
Groot Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Drie en Veertig Jaren is overle-
den Maria van Uum, geboren en woonachtig en [:sic] geweest te Groot Azewijn voor-
noemd, dochter van Damianus van Uum, Landbouwer, wonende onder de Gemeente 
Gendringen en van wijlen Theodora Cornelissen, overleden in deze Gemeente, nalatende 
haren Eheman Arnoldus te Wiel Timmerman, te Groot Azewijn voornoemd woonachtig. / 
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt 
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, 
door ons is onderteekend, met declarenten. / [in de marge:] Overlyden van Maria van Uum. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uum [Uhm] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
4-3-1834: Geboortenregister Gemeente Bergh, 4-3-1834 No 15 / Heden den Vierden der 
maand Maart des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om tien uren, is voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambte-
naar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Gerrit Bronkhorst, dagloner oud vyf en dertig jaren, wonende te Stokkum in deze Gemeente 
No. 215 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke 
Zyne Ehevrouw Willemina Beyer oud acht en twintig Jaren [doorgestreept: jaren], op 
Maandag den derden der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten Negen uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Gerritje / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arnoldus 
Gesink Tapper oud negen en vyftig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 
73 en van Toon van Uum Dagloner oud acht en vyftig jaren, wonende te Stokkum in deze 
Gemeente No. 205 opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, 
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. met den eerste Getuige hebbende de declarant en 
tweede Getuige verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Gerritje 
Bronkhorst. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– van Uhm [Uhm] ~ s Heerenberg [Berg]: 
19-12-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 19-12-1834 No 94 / Heden den 
Negentienden der maand December een duizend acht honderd vier en dertig des 
voormiddags om Tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste 
Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Beumer Voetbode oud vier en veertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 43 / en Henricus Theodorus te Boekhorst 
Verwer oud Zeven en twintig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 44 / 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Achttienden der maand December dezes jaars, des 
Nachts ten half twaalf uren, in het huis No. 44 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van ruim vier dagen is overleden Hendrina van Uhm, geboren en woonagtig 
geweest te s Heerenberg voornoemd, dochter van Joannes van Uhm, daglooner, en Joanna 
Wyskamp, Ehelieden, te s Heerenberg voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. 
met Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Hendrina Van Uhm. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– van Uum [Uhm] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
9-6-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 9-6-1835 No 52 / Heden den Negenden der 
maand Juny een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambte-
naar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Toon van Uum, daglooner oud vier en Zestig jaren, wonende te Stokkum in deze Gemeente 
No. 205 / en Bernardus Heuvel, daglooner oud vyf en twintig jaren, wonende te Stokkum in 
deze Gemeente No. 207 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Achtsten der maand 
Juny dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 203 te Stokkum binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van vyf en dertig Jaren is overleden Thomas Gal, Dagloner, 
geboren en woonachtig geweest te Stokkum voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden 
Geurt Gal en Gerritje van der Burch mede te Stokkum voornoemd overleden, nalatende 
Zyne Ehevrouw Johanna Heyns, te Stokkum voornoemd woonachtig. / Ons van deze verkla-
ring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend. met den tweeden Declarant, terwyl de Eerste verklaard heeft, niet te kunnen 
schryven. / [in de marge:] Overlyden van Thomas Gal. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
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– van Uum [Uhm] ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
23-2-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 23-2-1838 No 17. / Heden den Drie en 
Twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags 
om Tien uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus 
Klaauwer, Landbouwer, oud Veertig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente 
No. 56. en Hendrik Diker, BoerenKnecht, oud Acht en Twintig jaren, wonende te Groot 
Azewijn, in deze Gemeente No. 57. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twee en 
Twintigsten der maand Februarij dezes jaars, des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 
48. te Groot Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en vijftig Jaren is 
overleden Arnoldus te Boekhorst, Kleermaker, geboren en woonachtig geweest te Groot 
Azewijn voornoemd, Zoon van de Ehelieden wijlen Willem te Boekhorst, en Johanna 
Banning, mede te Groot Azewijn overleden, nalatende zijne Ehevrouw Johanna van Uum, 
nog aldaar woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens declaranten. / B 
Klaauwer / H. diker / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uum [Uhm] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
28-3-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 28-3-1838 No 28. / Heden den Acht en 
Twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des middags om 
Twaalf uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Stephanus 
van Uum, daglooner, oud Zes en vijftig jaren, wonende te Stokkum, in deze Gemeente No. 
230a en Bernardus Meurs, Landbouwer, oud Veertig jaren, wonende te Stokkum, in deze Ge-
meente No. 229. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand 
Maart dezes jaars, des Avonds ten Acht uren, in het huis No. 230. te Stokkum binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van Twee en Zestig Jaren is overleden Theodorus Menting, 
Landbouwer, geboren en woonachtig geweest te Stokkum voornoemd, Zoon van wijlen de 
Ehelieden Albertus Menting en Theodora Jansen, mede te Stokkum voornoemd overleden, 
nalatende zyne Ehevrouw Hendrina Meyer, nog aldaar woonachtig. / Ons van deze verkla-
ring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend, met den tweede declarant terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen 
Schrijven. / B meurs / E:V:Grotenhuis // [in de marge:] Bij vonnis der Arrondissements 
Regtbank te Zutphen van den Zevenden Januarij achttien honderd negen en Zestig, onder 
nommer zestien in het overlijdens register dezer Gemeente over Achttien honderd negen en 
Zestig ingeschreven, is de verbetering van tegenstaande acte gelast, ten effecte dat daarin zal 
worden gesteld als geslachtsnaam der vrouw van Theodorus Menting "Polman" in plaats van 
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"Meijer". / Den Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Bergh. / [handtekening 
onleesbaar] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uum [Uhm] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
29-3-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 29-3-1838 No 29. / Heden den Negen en 
Twintigsten der maand Maart 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 Willem Visser, 
Veldwachter, oud Een en vijftig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 53. en 
Johannes Henricus Overdonk, Bakker, oud Een en dertig jaren, wonende te Zeddam, in deze 
Gemeente No. 38. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negen en twintigsten der 
maand Maart dezes jaars, des morgens ten Vier uren, in het huis No. 56 te Zeddam binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van Vier dagen is overleden Hermanus van Uum, geboren 
en woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, Zoon van Willem van Uum, daglooner, en 
Gerritje Te Boekhorst, Ehelieden, te Zeddam voornoemd woonachtig. / Ons van deze ver-
klaring 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 declaranten. / W: Visser / J H overdonk / E:V:Grotenhuis // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uum [Uhm] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
22-5-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 22-5-1838 No 41. / Heden den Twee en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om 
Negen uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Nonnemaker, 
daglooner, oud Vijf en vijftig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 4. en 
Jacobus van Uum, daglooner, oud negen en dertig jaren, wonende te Zeddam, in deze Ge-
meente No. 3. dewelke ons hebben [doorgestreept: verklaard, dat op den ... der maand ... 
dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... binnen deze Gemeente, in den ouder-
dom van ... is overleden] Vertoond een levenloos kind van het mannelijk geslacht, hetwelk 
op den twintigsten dezer maand, des morgens ten vier uren, is ter wereld gebragt, door Mar-
garetha Vos, daglooneres, ongehuwd te Zeddam voornoemd woonachtig. / Ons van deze ver-
klaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend, met den eersten declarant, terwijl de tweede verklaard heeft niet te Kunnen 
Schrijven. / E:V:Grotenhuis / J: Nonnemaker // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-
2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Uum (2x) [Uhm] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
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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 
[doorgestreept: ’s Heerenberg] [renvooi: De doorslag van het woord ’s Heerenberg in de 
veertiende regel dezer Acte, en de daarvoor in plaats stelling van het woord Stokkum goed-
gekeurd] 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 overge-
schreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de declaranten 
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 
28-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– van Uum (2x) [Uhm] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
9-6-1840: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 9-6-1840 No 60. / Heden den Negenden der 
maand Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, 
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen: Bernardus Wiltink, Eigenwerkdoende, oud drie en Zestig jaren, en Jan 
Nonnemaker, daglooner oud Zeven en Vijftig jaren, beide wonende te Zeddam in deze Ge-
meente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Achtsten der maand Junij dezes jaars, des 
voormiddags ten Tien uren, in het Huis No. 3. te Zeddam binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Een Jaar [doorgestreept: jaren] is overleden Hendrikus van Uum, geboren en 
woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, Zoon van Jacobus van Uum, daglooner en 
Johanna Damen, Ehelieden te Zeddam voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze Acte opgemaakt en in de beide daartoe 
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is ondertee-
kend, met declaranten. / E:V:Grotenhuis / B Wiltink / J: Nonnemaker // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– van Uum [Uhm] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
16-6-1840: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 16-6-1840 No 63. / Heden den Zestienden 
der maand Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Groten-
huis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie 
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Gelderland, verschenen: Arnoldus Gesink, Tapper, oud drie en Zestig jaren, en Johannes 
Eenhuizen, Winkelier, oud Vier en dertig jaren, beide wonende te ’s Heerenberg in deze Ge-
meente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand Junij dezes jaars, 
des Avonds ten half twaalf uren, in het Huis No. 72. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeen-
te, in den ouderdom van Zestig jaren is overleden Derk Heebing, Hoefsmid, geboren te 
Haalderen, Koningrijk Pruissen en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, 
nalatende zyne Ehevrouw Gerritje van Uum, zonder beroep te ’s Heerenberg voornoemd 
woonachtig, zynde de namen der Ouders van de overledene aan de declaranten onbekend. / 
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze Acte opgemaakt 
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, 
door ons is onderteekend, met de declaranten. / E:V:Grotenhuis / A Gesink / J Eenhuizen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 
1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– van Uum [Uhm] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
11-5-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 11-5-1863 No. 42. / Heden den elfden Mei 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burgemeester Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Theodorus Beyer oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider en Bernardus Hebing oud 
drie en twintig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke 
Ons hebben verklaard, dat op den tienden Mei dezes jaars, des morgens ten drie uren, in het 
huis No. 43 in Stokkum binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en zestig jaren is 
overleden: Geertruida Menting buiten beroep geboren en wonende in deze Gemeente 
echtgenoot van Steven van Uum dagloner wonende te Stokkum voormeld en dochter van 
de echtelieden Frederik Menting en Maria Dansenberg [:of: Dunsenberg?] beiden overleden 
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de 
aangevers. / T beiyer / B Hebing / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 16-
1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 
 
– van Uum [Uhm] ~ Bergh [Berg]: 
31-12-1885: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1315] (losse getypte bijlage): ’s 
Heerenberg, 16-12-1941 / An den Hochwürden Herr Rektor Breuer, St. Liebfraukirche, 
Emmerich (Spielberg) // Hochwürdiger Herr, / Vor einige Tagen erhielt ich von Ihnen die 
Ankündiging der Ehe von Berendina van Uum, geb. 31-12-1885 in Bergh. Zu meinem 
Bedauern muss ich Ihnen melden dass ich diesen Namen nicht im Taufbuch dieser Pfarrei 
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finde. Ist diese Frau vielleicht in ein anderen Parochie getauft worden? Die Gemeinde Bergh 
bestand namentlich schon in 1885 aus verschiedenen Parochien: ’s- Heerenberg, Zeddam, 
Wijnbergen. Sie können das vielleicht am besten aufklären durch das Taufschein der Frau 
(das sie doch brauchte um zu heiraten) nach zu sehen oder sie selbst darüber zu befragen. / 
Mit besten wünschen, Ihr in Xto ergebener, [handtekening] W.A. Wouters[?], Stellvertreter 
des Pfarrers. / [aantekening met inkt:] "30-1-1942. De naam van deze vrouw staat niet in ’t 
doopregister van ’s-Heerenberg, tenminste niet bij 31-12-1885 / Wouters" / [verder met 
potlood:] "7. 23/I:42 Bern. van Uum ist in ’s Heerenberg getauft. Breuer" // [aan dit briefje 
is een briefkaart vastgeniet, gericht aan "das Hochw. katholische Pfarramt in Bergh 
i/Holland" met als afzender: "Rektor Breuer, Emmerich, St. Liebfrauen", en de volgende 
tekst:] "Gerardus Boümann, natus die 28-7-1875 in Emmerich filius Johannis Boümann et 
Aleidae Küpp et Berendina van Uum nata die 31-12-1885 in Bergh i/H filia Wilh. van 
Uum et Kath. Donkers in ecclesia parochiali ad St. Mariam in Emmerich ritu catholico 
matrimonium contraxerunt die 3 XII 1941. Testes erant Johann Kapelle et Christina Keuken. 
Emmerich die 5 XII 1941. In fidem, Breuer, rektor Parochus". 
 
1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1998 1999 2000 [einde Uhm ~ Berg] 
 
– uitdiepen (sloot) ~ Bergh [Berg]: 
26-8-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
1845. / Rol van Strafzaken // [Volg No:] 23 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] Bart 
Berendsen // [Aard der Overtreding:] Uitdiepen eener Sloot langs den grooten weg en 
werpen der aarde op die weg // [Woonplaats:] Bergh // [Datum van het Vonnis:] 26 
Augustus // [Aard van het Vonnis:] Boete van f 1.00 en Kosten ad f – 63 ct // [afschrift d.d. 
24-2-1999 (verwerkt 6-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– uitdiepen (sloot) ~ Bergh [Berg]: 
26-8-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
1845. / Rol van Strafzaken // [Volg No:] 24 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] 
Hendrik Giezen // [Aard der Overtreding:] idem [= Uitdiepen eener Sloot langs den 
grooten weg en werpen der aarde op die weg] // [Woonplaats:] id [= Bergh] // [Datum van 
het Vonnis:] id [= 26 Augustus] // [Aard van het Vonnis:] id [= Boete van f 1.00 en Kosten 
ad] f 1.49 ct // [afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 6-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– varken ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
28-3-1851: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
Rol van Strafzaken. // 1851. // [Volg No:] 4. // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] 
Hermanus Bruins. // [Woonplaats:] idem [= Lengel Gem. Bergh] // [Aard der Overtreding:] 
idem [= Laten loopen van een varken op eens anders in den oogst staande grond.] // [Datum 
van het Vonnis:] 28 Maart // [Dispositief van het Vonnis:] Boete van drie Gulden / Kosten f 
2.235. // [afschrift d.d. 10-9-1999 (verwerkt 14-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Farwijk [Varwyk] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
1-2-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 1-2-1838 No 13. / Heden den Eersten der 
maand February 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 Gradus Bekker, daglooner, 
oud Vijftig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 57. en Johannes Ariëns, 
Hoefsmid, oud Twee en veertig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 64a 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertigsten der maand Januarij dezes jaars, des 
namiddags ten Twee uren, in het huis No. 64. te Zeddam binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zeven dagen is overleden Engelbart Berntsen, geboren en woonachtig 
geweest te Zeddam voornoemd, Zoon van de Ehelieden Johannes Berntsen, daglooner, en 
Theodora Farwijk, te Zeddam voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met 
declaranten. / G bekker / J Ariens / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– veedrijven ~ Bergh [Berg]: 
14-6-1842: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
Rol van Strafzaken 1842. // [No:] 4 // [Naam en Voornaam der Gedaagde:] Derk Thus // 
[Woonplaats:] Bergh // [Aart der Overtreding:] dryven van Vee op het Bouwland van een 
ander // [Aart van het Vonnis:] den 14 Juny 1842 veroordeeld tot boete van f 1.50. en de 
kosten ad f 1.65.- // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 27-11-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Veenhuis [Veenhuis] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 2-1-1838 No 1. / Heden den Tweeden der 
maand Januarij 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 Hendrik Jan Roes, Landbou-
wer, oud Twee en veertig jaren, wonende te Wijnbergen, in deze Gemeente No. 141. en 
Jacobus Schuring, daglooner, oud vier en dertig jaren, wonende te Wijnbergen in deze Ge-
meente No. 149. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eersten der maand Januarij dezes 
jaars, des Nachts ten vier uren, in het huis No. 142. te Wijnbergen binnen deze Gemeente, 
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in den ouderdom van Een Jaar is overleden Johannes Bernardus van Onna, geboren en 
woonachtig geweest te Wijnbergen voornoemd, Zoon van Gerhardus van Onna, Steen-
bakker, en Johanna Maria Veenhuis, Ehelieden te Wijnbergen voornoemd woonachtig. / 
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt 
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, 
door ons is onderteekend, met declaranten. / H: J: Roes / J. Schuring / E:V:Grotenhuis // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Terveer [Veer] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
24-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 24-1-1898 No. 16. / Heden den vier en twin-
tigsten Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron 
van Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Ge-
meente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Gerhardus Welting, oud acht en dertig 
jaren, van beroep touwslager, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne 
echtgenoote Gertruda Terveer, zonder beroep, op den drie en twintigsten Januari dezes 
jaars, des morgens ten vijf uur, ten huize van hem aangever, te ’s- Heerenberg, binnen deze 
Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd 
worden: Bernardus Hendrikus. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoor-
digheid van Jacobus Giezenaar, oud drie en vijftig jaren, van beroep daglooner, en Johannes 
Hendrikus Hakfoort, oud zes en veertig jaren, van beroep daglooner, beiden wonende in 
deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– het Veld [Veld] ~ Groot Azewyn [Azewyn] ~ Berg [Berg]: 
30-3-1830: Pachtcontract d.d. 30-3-1830 nr. 31 [notaris Kolfschoten te Gendringen], Rijks-
archief Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 771: / No 31. / Voor den 
Openbaren Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier Zut-
phen Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde medeondergete-
kende Getuigen / Compareerde / Gerrit Berendsen, Landbouwer, wonende te Azewyn Ge-
meente Berg. / Dewelke Verklaarde te hebben Verpacht en by deezen in pacht uittegeven. 
Aan Jan Te Boekhorst, Landbouwer, mede te Azewyn woonachtig die alhier mede compa-
rerende Verklaarde in pacht te accepteren. – Eene Hofsteede, bestaande in Huis Numero 221, 
Hof, en Boomgaard erby gelegen, en de Volgende percelen Bouwland groot te Samen 
ongeveer Drie Bunders Veertig Roeden, en wel / a. Een stuk Bouwland gelegen op de zoo 
genaamde Pas / b. Een dito in twee dreven, op de Kruisbrei. / c. Een dito de Willigskens. / d. 
Een dito de Hoze bendels. / E. Een dito de Blaasbalk. / f. Een dito achter in het Veld, in drie 
dreven aan de groene weg. en / g. Eenen dreef dito aldaar aan de Groene weg gelegen / 
eindelyk eene Weide de Broekweide genaamd groot ongeveer twee Bunders acht en vyftig 
Roeden. / alles staande en gelegen in de Buurt Groot Azewyn Gemeente Berg, en een 
gedeelte uitmakende van den Bouwhof het Vuurders Goed genaamd. / Zynde deeze 
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Verpachting aangegaan voor den Tijd van twee aaneenvolgende Jaren die bereids zyn 
ingegaan en stilzwijgende zullen eindigen zonder dat eenige denunciatie nodig zal wezen, 
ten aanzien der Landerijen met Kersmis des Jaars achttien honderd een en dertig, en van het 
getimmerte met Den Vyftienden februarij van het daarop Volgende Jaar om en voor den 
Jaarlykschen pachtprys van honderd Zes en Twintig Guldens, en voorts op de Volgende 
Conditien Voorwaarden en bepalingen: / Artikel Een / De Pachter zal Zyn gepachte over het 
geheel als een goed HuisVader en Bouwman moeten bewonen en gebruiken, inzonderheid 
het Huis zindelyk bewonen en meubileren, het Zelve behoorlyk vloer deel dak en glasdigt 
houden en op het einde des pachttyds opleveren. / de Bouwhof van het nodige Vee en 
Voortvaring voorzien houden. / de Bouwlanden goed Cultiveren en de Weidegrond ter 
bekwamer tyd met het nodig getal hoornvee bescharen en beschaard laten, ook behoorlyk 
zuiveren van alle schadelyk onkruid, inzonderheid van heukelen, Kattendoorn liezen biezen 
Segge en wat al verder van dien aart ook de Empte Pollen mier en molshoopen op 
bekwamen tyd slegten en wegruimen het bleuten en overmaijen voor den vyf en twintig July 
in ieder Jaar geeffectueerd hebbende – Artikel Twee. / De Pachter zal geen Plakken in de 
Weidens mogen maijen, ook geen derzelven, niet met heel gras mogelaten [:sic] leggen, 
Veel minder scheuren of tot Bouwland maken, het Zy voor het geheel het Zy ten deele, 
onder Verbeurte in het een of ander geval van het geheel dubbele der Voormelde pachtprys, 
en met beding dat het in Stryd dezer bevonden Heel gras plakken of koorn respectivelyk 
stilzwygende ten behoeve van in het volledig eigendom van Verpachter zal zyn. – Zullende 
de Pachter gedurende deezen pachttyd zyn gepachte ook in behoorlyke Vrechting moeten 
houden en het geheel in een goeden staat op het einde der pachttyd ter vrye dispositie van 
Verpachter overleveren inmiddels het gepachte uit alle schouwen Zoo van wegen als 
watergangen houdende. / Artikel Drie / De Pachter Zal Zyn gepachte Zelve moeten ge-
bruiken en bewonen, en voor het geheel noch ten deele aan anderen mogen cederen of voort-
verpachten. / Artikel Vier. / De Pachter Zal in het laatste der Pachtjaren alle bouwlanden, 
except de Sub b. beschreven twee dreven op de Kruisse brei die Stoppelbloot ter dispositie 
van Verpachter zullen moeten blyven leggen, met Winter Koorn kunnen toezaien, van welk 
gezaai de Pachter en Verpachter ieder de helft met het Stroo zullen genieten. / Naardien de 
Pachter mest op de plaats heeft gevonden by de aanvaarding, zoo zal hy ook alle de zelve bij 
vertrek op de Plaats moeten laten zonder eenige Vergoeding / Artikel Vier. / Ingeval van 
Timmerage en Verbetering aan de gebouwen, dat aan de Verpachter ten allen tijde zal 
vrystaan zal pachter [nogmaals:] zal de Pachter de dienst en nodig voorkomende 
Bouwmaterialen op alle rekwisitie van Verpachter Kostenloos moeten aanhalen en de 
arbeidslieden Kost en drank naar den eisch moeten geven. / Artikel Vyf / De Huis Ver-
ponding en verdere eigenaars lasten zullen door den Pachter worden betaald. / Artikel Zes. / 
De Pachter zal als voor Zich Zelven goed opzigt moeten houden over het op Zyn gepachte 
grond staande opgaande en akkermaalshout ook over de Willigen en Doornenheggen. / de 
zelve zal het genot hebben van het Willigen haar [renvooi: en Verder weekhout] mits in den 
loop der pachttyd Vierjarig Zynde. / Doch zal onder geen Voorwendsel daarna heggen 
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mogen Snoeien, boomen of Willigen hakken op poene van dubbele Vergoeding van alle 
Kosten schade en Interest. Zynde onder gemelde poenaliteit het Snoeien van opgaande en 
Vruchtboomen Verboden; en word door den Verpachter wel uitdrukkelijk het regt 
gereserveerd om overal op de Verpachte gronden Boomen of willigen te pooten Zonder 
Korting aan de pachtprys. / Artikel Zeven. / De niet nakoming van of overtreding door den 
Pachter van een of ander dezer Conditien zal ten behoeve des Verpachters het Regt tot 
dadelijke restitutie van pacht regt te weeg brengen. / Artikel Acht. / Wanneer de Pachter niet 
de expiratie van de pachttijd of in geval van Verstek niet dadelyk en op eerste Verzoek het 
gepachte Huis en verder getimmerte mocht verlaten en in goeden Staat aan den Verpachter 
overleveren Zal de Verpachter ten gevolge deezer overeenkomst geregtigd zyn om zonder 
form van proces, na een eenvoudig bevelschrift tot verlating, Krachtens de Grosse dezer acte 
in executorialen Vorm uittereiken, al het meubilair en roerend goed in deszelfs gebouwen 
ervintelyk er uit en op den publieken weg te doen brengen. Zyne verdere regten volgens de 
Wetten actuelyk Vigerende, vervolgende ter erlanging van de hem eventueel competerende 
Vorderingen / Artikel Negen. / Het beloop der Pachtpenningen zal door den Pachter moeten 
worden betaald aan handen en ten woonhuize van den Verpachter voor of op den Eersten 
februari van ieder Jaar in goed hard nederlandsch Goud of Zilvergeld naar den Wettigen 
Cours van heden op poene dat by latere betaling iederen gulden pachtprijs met Tien Centen 
Zal moeten worden Verhoogd. / En Zal de Pachter ook geenerhande Korting of 
vermindering aan pachtprys kunnen pretenderen terzake van geledene Schadens het Zij door 
overstroming, vorst, hagelslag overmatige natte of droogte sterfte onder het rundvee of 
wegens welke andere onheilen ook, op die Korting of vermindering door de pachter 
uitdrukkelyk gerenuncieerd wordende. / En compareerde mede Bernardus Te Boekhorst, 
Bierbrouwer, wonende te Etten in deeze Gemeente Gendringen, die na bekomen Kennis en 
Voorleezing van al het vorenstaande Verklaarde Zich te Stellen als Borg ten principale onder 
expressen afstand der beneficien van voorgang en Schuld Splitsing Zoo voor de prompte 
betaling der [doorgestreept: (huur?)penningen] [renvooi: goedgekeurd de nevenstaande 
doorhaling van een woord] pachtpenningen als van al het geen verder door den Pachter 
kracht dezer zal worden verschuldigd ten gevolge van onverhoopte overtreding of niet 
naleving der in deezen gemaakte condities en bepalingen, ten welken opzichte de Pachter 
Zoo wel als den Borg zich ten slotte, wegens alle schade en nadeel door den Verpachter te 
lyden in Solidum Verandwoordelyk stelden. / En voor de Executie dezer hebben de 
gezamentlyke Comparanten domicilie gekozen ten Kantore van den Notaris Kolfschoten te 
Gendringen. / Waarvan acte / Gedaan en Gepasseerd te Gendringen ten Kantore van my 
Notaris heden den Dertigsten Maart achttien honderd en dertig, in tegenwoordigheid van 
Evert Helmes, Koster en den Heer Johan Bernardus van Veen, Particulier, beide wonende te 
Gendringen als Getuigen die met de Comparanten en mij Notaris deeze ten prothocolle des 
Notaris Verblevene minute geteekend hebben alles na gedane Voorleezing / G Berntsen / J te 
Boekhorst / B te Boekhorst / J.B. Van Veen / E Helmes / Kolfschoten Notaris // Geregis-
treerd te Terborg den derden April 1800 dertig deel veertien folio Zes en twintig Verso Vak 
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Zes en Zeven Houdende twee bladen & twee renvooyen / Ontvangen huurregt een gulden 
vyfentwintig cents [onleesbaar] Zeven & [onkosten?] halve cent – te zamen twee gulden 
twee & negentig & een halve cent makende met de vyf en dertig opcenten drie gulden vyf en 
negentig cents / f 3.95. / Ebbenhorst // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Veltkamp [Veldkamp] ~ s Heerenberg [Berg]: 
22-7-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 22-7-1834 No 44 / Heden den Twee en 
Twintigsten der maand July een duizend acht honderd vier en dertig des middags om Twaalf 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Hendrik Jan Beerendsen, Voerman oud negen en vyftig jaren, wonende te 
s Heerenberg in deze Gemeente No. 107 / en Pantaleon Hajenius, Heelmeester en Apotheker 
oud Vier en dertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 107a / dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Twintigsten der maand July dezes jaars, des avonds ten zes 
uren, in het huis No. 107 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee 
en Tachtig Jaren is overleden Otto Hubertus Veltkamp, gepensioneerde, geboren te Aalten, 
Provincie voornoemd en woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, weduwnaar van 
Evertje Brilman, overleden te Emmerik, Koningryk Pruissen, Zynde de namen der ouders 
van den overleden [:sic] aan de Declaranten onbekend / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. 
benevens Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Otto Hubertus Veltkamp. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Veldkamp (2x) [Veldkamp] ~ Klein Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
2-6-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 2-6-1835 No 48 / Heden den Tweeden der 
maand Juny een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor fungerende Burgemeester en Ambte-
naar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Hendrik Welling, boerenwerk doende oud vyf en vyftig jaren, wonende te Klein azewyn in 
deze Gemeente No. 109 / en Hendrik Mynen, boerenknecht oud Een en veertig jaren, wo-
nende te Klein azewyn in deze Gemeente No. 108 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Eersten der maand Juny dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 111 te 
Klein azewyn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Eene dag is overleden Hendrik 
Veldkamp, geboren en woonachtig geweest te Klein azewyn voornoemd, Zoon van 
Hendrik Veldkamp, Eigen werk doende, en Geertruida Dyker Ehelieden te Klein azewyn 
voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met den eersten Declarant, terwyl 
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de tweede verklaard heeft niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Hendrik 
Veldkamp. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Veltkamp [Veldkamp] ~ Berg [Berg]: 
26-4-1838: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 26-4-1838 No. 50 / Heden den Zes en 
twintigsten der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om 
negen uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen 
Hendrik van de Pavert Klompenmaker oud Zeven en twintig jaren, en Frans Antoni Ingolt, 
gepensioneerd militair oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, 
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Vyf en twintigsten der maand April een 
duizend acht honderd acht en dert[i]g des namiddags ten Zes uren, in het huis No. 460 in de 
Buurschap pol binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en veertig Jaren is overle-
den Willemina Berntsen, Zonder beroep, geboren in de Gemeente Berg, en woonachtig 
geweest in deze Gemeente, dochter van wylen Laúrens Berntsen, en van diens nagelatene 
weduwe Johanna Veltkamp, Landbouwster in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze 
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door 
ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Veltkamp [Veldkamp] ~ Berg [Berg]: 
5-9-1838: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 5-9-1838 No. 88. / Heden den Vyfden 
der maand September een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om negen 
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Egbert 
Nieúwenhúis Landboúwer oud acht en Vyftig jaren, en Jan van de Pavert, landboúwer oud 
Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat 
op dingsdag den Vierden der maand September een duizend acht honderd acht en dertig des 
namiddags ten Vier uren, in het huis No. 189 in Varsselder binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zeven en vyftig Jaren is overleden Willem Braam, Landboúwer, geboren in 
de Gemeente Berg, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Hendrina Thús, 
Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, Zoon van wylen de ehelieden Derk Braam en 
Geertrúida Veltkamp. / 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. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Veltkamp [Veldkamp] ~ Berg [Berg]: 
22-1-1841: Huwelijksregister Gemeente Gendringen, 22-1-1841 No 2. / Heden den twee en 
twintigsten der maand Janúarij achttien honderd een en veertig zijn voor ons Daniël Lode-
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wyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een hu-
welijk aan te gaan: / Petrus Bless, Landboúwer, oud Zeven en dertig Jaren, geboren te Wehl, 
en woonachtig in de Gemeente Hummelo en Keppel, meerderjarige Zoon van wylen de 
ehelieden Hendrik Bless en Gerharda Kaal, ter eenre; / en Getrudis Te Poel, wedúwe van 
Steven Nieúwenhúis, Landboúw doende, oud veertig Jaren, geboren en woonachtig in deze 
Gemeente, meerderjarige dochter van wylen Ruthgerús Te Poel en van diens nagelatene 
weduwe Helena Veltkamp, Zonder beroep woonachtig in de Gemeente Berg, ter andere 
Zijde / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen 
van dit huwelijk op zondag den tienden en op zondag den Zeventienden Januarij achttien 
honderd een en veertig binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. 
/ 2. Een Certificaat, afgegeven, door den Heer Búrgemeester Ambtenaar van den Burger-
lyken Stand, der Gemeente Hummelo en Keppel, ten blyke dat de afkondigingen van dit 
huwelyk mede aldaar en onverhinderd Zijn ergaan / 3. Het Certificaat van voldoening aan de 
Nationale Militie. / 4. Het doopattest van den Bruidegom. / 5. Het doopattest der Bruid / 6. 
Het Doodattest van Steven Nieúwenhúis, eerste man der Brúid, ten blyke dat haar vroeger 
huwelyk is ontbonden. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid op de door ons deswege ge-
dane 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 huwe-
lijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voor-
noemd, in naam der Wet verklaard, dat Petrús Bless en Getrúdis Te Poel door het Huwelijk 
zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door 
partijen daartoe medegebragt, te weten: / Harmanús Harmsen, timmerman, oud Vyfendertig 
Jaren, Bernadus Verhey, boeren werk doende, oud Vier en twintig Jaren, Derk Rosier, tim-
merman oud Vier en twintig Jaren, en Wessel te Poel, Landboúwer, oud dertig Jaren, 
broeder der Brúid, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opge-
maakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na 
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend. / met den Bruidegom, de Bruid en de 
getúigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Feldkamp [Veldkamp] ~ ’s Berg [Berg]: 
8-2-1935: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 982]: [geb./ged.] 8/8-2-1935: 
Theresia Johanna Petronella / Parentes: Josephus Freriks en Wilha Frederika Feldkamp 
(Azewijn) / Patrini: Petrus Feldkamp (’s Berg) et Johanna Feldkamp-Kraus (’s-Berg) / 
Observ.: Confirmata 9-7-1946 (Gendringen). / Matrimonium contraxit cum Wilhelmo An-
tonio Berendsen in eccla Si Martini de Gendringen die 14 Febr. 1962 
 
– veldvruchten ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
12-7-1839: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): / 
Lyst der Strafzaken voorgekomen by het Kantongeregt te Terborg, regt doende in zake van 
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Policie over den Jare 1839 // [No:] 5 // [Naam en Voornaam der beklaagde:] Jansen (Mientje) 
/ Ebbing (Catharina) / Berendsen (Johanna) // [Woonplaats:] Bergh (Lengel) // [Aart der 
overtreeding:] Distels steken in te veld staande vruchten van een ander op den 28 Mey 
1839. // [Aart van het Vonnis:] Den 12 July 1839 veroordeeld elk in eene boete van 25 Cent 
en solidair in de kosten ad f 1.935. // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 20-11-2001) / J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– veldvruchten ~ Bergh [Berg]: 
12-7-1839: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): / 
Lyst der Strafzaken voorgekomen by het Kantongeregt te Terborg, regt doende in zake van 
Policie over den Jare 1839 // [No:] 6 // [Naam en Voornaam der beklaagde:] Rutten (Maria) 
// [Woonplaats:] Bergh // [Aart der overtreeding:] idem [sc.: Distels steken in te veld 
staande vruchten van een ander] op den 21. Mey 1839 // [Aart van het Vonnis:] Den 12 
July 1839 veroordeeld [doorgestreept: elk] in eene boete van 25 Cent en in de kosten ad f -
915. // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 20-11-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– veldwachter ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 
 
– veldwachter ~ Bergh [Berg]: 
4-5-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 4-5-1822 No 66 / Heden den Vierden der 
maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags om negen uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrikús van Londen, dagloner 
oud twee en dertig jaren, woonachtig te Kilder in deze Gemeente, dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne Ehevrouw Gerretjen Evers oud 
drie en twintig jaren, op dingsdag den Tweden der maand April dezes Jaars des namiddags 
ten Vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te 
willen geven van Theodorús / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordig-
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heid van Gerrit Weyers Bode des Ambts Bergh oud drie en dertig jaren, en van Jan Botzen 
Veldwachter dezer Gemeente oud Vyf en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeen-
te, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in twee 
daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben ondertee-
kend / met de beide getúigen, verklarende den declarant niet te kunnen schryven. / [aan-
tekening in de marge:] Geboorte van Theodorus van Londen / Zynde deze acte van Geboorte 
ingevolge vonnis en authorisatie van de Regtbank van Eerste Aanleg te Zutphen de dato drie 
en twintigsten April Achttien honderd twee en twintig alhier ingeschreven en wordt alzoo 
hiervan ter dezer plaats aanteekening gemaakt. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– veldwachter ~ Bergh [Berg]: 
8-7-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 8-7-1822 No 89 / Heden den Achtsten der 
maand July een duizend acht honderd twee en twintig, des middags om twaalf uren, is voor 
ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Joseph Bernards, Handelaar oud negen en 
twintig jaren, woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft 
optemaken acte van geboorte van een Dochter, welke zijne Ehevrouw Maria Geertruida 
Künkels oud negen en twintig jaren, op Maandag den achtsten der maand July dezes Jaars 
des voormiddags ten tien uren, ter wereld heeft gebragt; en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Willemina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Hendrik van Zalingen, Broodbakker oud vier en vyftig jaren, en van Jan 
Botzen, veldwachter oud vyf en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in twee 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onder-
teekend met de beide Getuigen, hebbende de Declarant verklaard, niet te kunnen schryven. / 
[in de marge: Geboorte van Willemina Bernards] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– veldwachter ~ Bergh [Berg]: 
10-7-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 10-7-1822 No 90 / Heden den Tienden der 
maand Julij een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Bart Waters, dagloner oud vier en 
veertig jaren, woonachtig te Lengel in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft optema-
ken acte van geboorte van een Dochter welke zijne Ehevrouw Johanna Kock oud veertig 
jaren, op Maandag den achtsten der maand Julij dezes Jaars des Avonds ten Acht uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Theodora / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Botzen 
Veldwachter oud vyf en veertig jaren, en van Hendrik van Zalingen Broodbakker oud vier 
en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als 
getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in twee daartoe bestemde Registers 
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ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de beide getúigen 
verklarende den declarant niet te kunnen schryven. / [in de marge: Geboorte van Theodora 
Waters] [hieronder met potlood in de marge: Overleden 17 Januari 1889 No 11.] // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1823 1824 1825 1826 1827 
 
– veldwachter ~ Berg [Berg]: 
19-1-1828: Geboortenregister Gemeente Berg, 19-1-1828 No 9 / Heden den Negentienden 
der maand January één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om tien 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Otten, van beroep Landbouwer 
oud Zeven en veertig jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente, dewelke ons verzocht 
heeft op te maken acte van geboorte van een Dochter, welke Zyne Ehevrouw Walburga 
Johanna Geurtzen, oud Zes en dertig jaren, op donderdag den Zeventienden der maand 
January dezes jaars, des avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij ver-
klaard heeft de voornaamen te willen geven van Maria Elisabeth / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Derk Brúens, Landbouwer, oud twee en vyftig 
jaren, en van Jan Wilting, veldwachter, oud Een en vyftig jaren, beide woonachtig in deze 
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte 
wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, 
hebben onderteekend met den Declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Maria 
Elisabeth Otten. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1829 1830 1831 1832 
 
– veldwachter ~ s Heerenberg [Berg]: 
25-9-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 25-9-1833 No 62 / Heden den Vyf en twin-
tigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig des namiddags om Een 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Gerrit Weyers Bode en deurwaarder van het Plaatslyk Bestuur oud Vier 
en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 42 / en Riekert Rieksen, veld-
wachter dezer Gemeente oud Vier en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Ge-
meente No. 165 / dewelke ons hebben [doorgestreept: verklaard, dat op den ... der maand ... 
dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van ... is overleden] vertoond een levenloos kind van het manlyk Geslacht, 
hetwelk, op den Vyf en twintigsten September dezes Jaars des nachts ten Een uur is ter 
wereld gebragt door Margarita Vos, oud ruim twintig Jaren, ongehuwd, Zich ophoudende in 
het dorp Zeddam No 29 binnen deze Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd 
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hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met de 
Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Vos dood vertoond Kind van het manlyk Ge-
slacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– veldwachter ~ Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
12-4-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-4-1834 No 32. / Heden den Twaalfden 
der maand April een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Negen uren 
zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Willem Visser, Veldwachter, oud Zeven en veertig jaren, wonende te Vethuizen, 
in deze Gemeente No. 94b, / en Derk Goossen, daglooner, oud Vier en veertig jaren, wonen-
de te Klein Azewijn in deze Gemeente No. 102 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Elfden der maand April dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 103 te Klein 
Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Dertien Jaren is overleden Albertus 
Ising, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Klein Azewijn voornoemd, Zoon 
van Hendrik Ising, daglooner, en Geertruida Span, Ehelieden te Klein Azewijn voornoemd 
woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze 
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, 
na voorlezing, door ons is onderteekend, met den eersten declarant, terwyl de tweede ver-
klaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / [in de marge:] Overlijden van Albertus Ising. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 
 
– veldwachter ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
29-3-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 29-3-1838 No 29. / Heden den Negen en 
Twintigsten der maand Maart 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 Willem Visser, 
Veldwachter, oud Een en vijftig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 53. en 
Johannes Henricus Overdonk, Bakker, oud Een en dertig jaren, wonende te Zeddam, in deze 
Gemeente No. 38. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negen en twintigsten der 
maand Maart dezes jaars, des morgens ten Vier uren, in het huis No. 56 te Zeddam binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van Vier dagen is overleden Hermanus van Uum, geboren 
en woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, Zoon van Willem van Uum, daglooner, en 
Gerritje Te Boekhorst, Ehelieden, te Zeddam voornoemd woonachtig. / Ons van deze verkla-
ring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
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onderteekend, met declaranten. / W: Visser / J H overdonk / E:V:Grotenhuis // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– veldwachter ~ Bergh [Berg]: 
13-6-1840: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 13-6-1840 No. 21. / Heden den Dertienden 
der maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Groten-
huis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente in het openbaar verschenen: / Hendrik Voss, dag-
looner, oud dertig Jaren, Jongman, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Meerderjarige 
Zoon van wylen de Ehelieden Manus Voss, en Gerarda Geerlings ter eenre; / en Hendrika 
Hueting, dienstmeid, oud Zeven en twintig Jaren, Jongedochter, geboren onder Gendringen 
en woonachtig in deze Gemeente; Meerderjarige dochter van wijlen Gerrit Hueting ook wel 
Huetink genaamd en van diens nagelatene Vrouw Hendrina Vriezen, daglooneres onder 
Gendringen woonachtig en alhier aanwezig verklarende hare toestemming tot dit Huwelyk te 
geven ter andere zyde, / dewelke in tegenwoordigheid van Peter van Rossum, daglooner, oud 
twee en dertig Jaren, Riekert Rieksen, Veldwachter, oud Een en vyftig Jaren, Joost van 
Onzenoort, Kleermaker, oud Vier en twintig Jaren en Jan Heisters, daglooner, oud drie en 
twintig Jaren, alle in deze Gemeente woonachtig en noch aan den Bruidegom noch aan de 
Bruid in eenigen graad van bloedverwantschap bestaande, door hun als getuigen hiertoe 
opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te 
willen voltrekken; / zoo hebben wij aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene 
wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij 
de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als / 1. Eene Doop Acte 
van den Bruidegom Sub: A. / 2. Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale 
Militie, Sub: B. / 3. Eene Geboorte Acte der Bruid Sub: C. / 4. Een Sterfbewys van derzelver 
Vader Sub: D en / 5. Een bewys van de onverhinderd ergane Huwelyks Afkondigingen in 
deze Gemeente, Sub: E. / [doorgestreept: "Voorts voorgelezen de Acten van Huwelijks af-
kondigingen zoo als die op zondagen den # dezes Jaars, op de bij de Wet bepaalde tijd en 
plaats binnen deze Gemeente hebben plaats gehad, zonder dat bij ons eenige oppositie tegen 
dit Huwelijk is ingekomen."] / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Hendrik Voss en Hendrika Hüeting, door het Huwelijk zijn 
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestem-
de Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing door ons zijn onderteekend, 
benevens getuigen, hebbende den Bruidegom, de Bruid en derzelver moeder verklaard niet 
te Kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– veldwachter ~ Bergh [Berg]: 
17-6-1840: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 17-6-1840 No. 22. / Heden den Zeventienden 
der maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Groten-
huis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente in het openbaar verschenen: / Gerardus te Boekhorst, 
Timmerman, oud Een en dertig Jaren, Jongman, geboren en woonachtig in deze Gemeente, 
Meerderjarige Zoon van wylen Joannes te Boekhorst en van diens nagelatene weduwe 
Catharina Görtsen, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig ter eenre, / en Johanna 
Boshoven, dienstmeid, oud Achtentwintig Jaren, Jongedochter, geboren in de Gemeente 
Duiven en woonachtig te Emmerik Koningryk Pruissen, Meerderjarige dochter van Derk 
Boshoven, zonder beroep in deze Gemeente woonachtig en van wylen Dina Lucassen, 
terwyl de Vader alhier tegenwoordig verklaart zijne toestemming tot dit Huwelyk te geven 
ter andere zyde, / dewelke in tegenwoordigheid van Riekert Rieksen, Veldwachter, oud Een 
en vijftig Jaren, Johannes Eenhuizen, winkelier, oud Vier en dertig Jaren, Hermanus Robben, 
TimmermansKnecht, oud Een en dertig Jaren en Hermanus van Engelen, Timmerman, oud 
dertig Jaren, alle in deze Gemeente woonachtig en noch aan den Bruidegom noch aan de 
Bruid in eenige graad van bloedverwantschap bestaande, door hun als getuigen hiertoe 
opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te 
willen voltrekken; / zoo hebben wij aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene 
wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij 
de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als / 1. Eene Doop Acte 
van den Bruidegom Sub: A. / 2. Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale 
Militie Sub: B / 3. Eene Geboorte Acte der Bruid Sub: C. / 4. Een Sterfbewijs van derzelver 
Moeder, Sub. D / 5. Een bewijs van de onverhinderd ergane HuwelyksAfkondigingen te Em-
merik Sub: E en / 6. Een Certificaat van de onverhinderd ergane HuwelyksAfkondigingen in 
deze Gemeente Sub: F. / [doorgestreept: "Voorts voorgelezen de Acten van Huwelijks af-
kondigingen zoo als die op zondagen den ... dezes Jaars, op de bij de Wet bepaalde tijd en 
plaats binnen deze Gemeente hebben plaats gehad, zonder dat bij ons eenige oppositie tegen 
dit Huwelijk is ingekomen."] / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Gerardus te Boekhorst en Johanna Boshoven door het Huwelijk 
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe be-
stemde Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing door ons zijn ondertee-
kend, benevens Bruidegom, en getuigen, hebbende de Bruid en derzelver Vader verklaart 
niet te kunnen schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 
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– veldwachter ~ s Heerenberg [Bergh]: 
22-1-1848: Geboortenregister Gemeente Bergh, 22-1-1848 No 9. / Heden den twee en twin-
tigsten der maand January een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus 
van Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: David Kelderman. Koornmolenaar oud Vier en dertig 
jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente, No. 77, dewelke ons verzocht heeft op te 
maken Acte van geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne 
Ehevrouw Catharina Poelman. ten haren huize op donderdag den twintigsten der maand 
January dezes jaars, des avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jüdith. / Waarvan wij deze Acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Janssen Veldwachter, oud Vyf en dertig 
jaren, en Engelbart Poelman Zonder beroep oud Vyf en dertig jaren, beide mede in deze Ge-
meente woonachtig, door Comparant als getuigen medegebragt; welke Acte wij, na in de 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend benevens Comparant, en getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– veldwachter ~ s Heerenberg [Berg]: 
28-1-1848: Geboortenregister Gemeente Bergh, 28-1-1848 No 12 / Heden den Achtentwin-
tigsten der maand Januarij een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus 
van Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik Janssen. Veldwachter oud Vyf en dertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente, No. 117, dewelke ons verzocht heeft op te 
maken Acte van geboorte van een Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne 
Ehevrouw Anneke Verzijl. ten haren huize op donderdag den Zeven en twintigsten der 
maand January dezes jaars, des nademiddags ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan 
hetwelk hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Adrianús Theodorús. / 
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Engelbart Poelman. 
Zonder beroep, oud Zes en dertig jaren, en Theodorus Martinus Weyers, bode oud Acht en 
twintig jaren, beide mede in deze Gemeente woonachtig, door Comparant als getuigen 
medegebragt; welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en 
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens Comparant, en getuigen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– veldwachter ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
29-1-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 29-1-1863 No. 11 / Heden den negen en 
twintigsten Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, 
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Jozeph van den Bergh oud negen en veertig jaren, van beroep dagloner 
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en Bernardus Berendsen oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter beide in deze Ge-
meente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den achtentwintigsten Januarij 
dezes jaars, des morgens ten drie uren, in het huis No. 9 in Zeddam binnen deze Gemeente, 
in den ouderdom van twee jaren en elf maanden is overleden: Elisabeth, Petronella Goossen, 
buiten beroep, geboren en wonende in deze Gemeente en dochter der echtelieden Jan 
Goossen en Arnolda Gerritsen, dagloners wonende te Zeddam voormeld. / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den tweeden aangever, 
hebbende de eerste aangever als onkundig in het schrijven verklaard niet te kunnen teekenen. 
/ B Berendsen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– veldwachter ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
14-4-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 14-4-1863 No. 32 / Heden den veertienden 
April achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester, 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Hendrikus Antonius Kroon oud acht en dertig jaren, van beroep veldwachter en 
Nicolaas Beerthuijs oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker beide in deze Gemeen-
te woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den dertienden April dezes jaars, des 
avonds ten half tien uren, in het huis No. 136 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van acht en dertig jaren is overleden: Christiaan Jacobs, dagloner, geboren te 
Sambeek en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Hendrina Welting, dagloonster wo-
nende te ’s Heerenberg, en zoon van de echtelieden Jacobus Jacobs en Catharina Jacobs 
beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend 
met de aangevers. / H A Kroon / N Beerthuys / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 
(verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– veldwachter ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
16-5-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 16-5-1863 No. 44. / Heden den Zestienden 
Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder, Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart 
van Halteren echtgenoot van de overledene oud vier en veertig jaren, van beroep metselaar 
en Hendrikus, Antonius Kroon oud Zeven en dertig jaren, van beroep veldwachter beide in 
deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den vyftienden Mei dezes 
jaars, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 87 in ’s Heerenberg binnen deze Ge-
meente, in den ouderdom van Zeven en veertig jaren is overleden: Henrina de Witt, 
arbeidster geboren te Broekhees, onder Elten in Pruissen en wonende in deze Gemeente, 
echtgenoot van den eersten aangever Engelbart van Halteren en dochter van de echtelieden 
Henrich de Witt en Henrina Dessau, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben op-
gemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / e van halteren / H A Kroon / P 
Bosman // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 16-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde veldwachter ~ Berg] 
 
– Vels [Vels] ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
20-12-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 20-12-1833 No 77 / Heden den Twintig-
sten der maand December een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Gerrit Jan Vels, Landbouwer oud acht en dertig jaren, wonende te 
Wynbergen in deze Gemeente No. 124 / en Jan Borkes, Landbouwer oud Zeven en dertig 
jaren, wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 126 / dewelke ons hebben [doorge-
streept: verklaard, dat op den ... der maand ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. 
... te ... binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden] vertoond een levenloos 
kind van het Manlyk Geslacht het welk op den Negentienden dezer Maand des avonds ten 
Zeven uur is ter wereld gebragt door Everdina Pelgrim, oud Een en dertig Jaren, Ehevrouw 
van Ruth Winters, Landbouwer, oud Een en veertig Jaren, wonende te wynbergen voor-
noemd No 125 / 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 Declaranten / [in de marge:] Overlyden van 
Winters dood vertoond Kind van het Manlyk Geslacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Venderbosch [Venderbosch] ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
26-2-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-2-1838 No 19. / Heden den Zes en 
Twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags 
om Negen uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Gradus van 
Wiekeren, daglooner, oud twee en vijftig jaren, wonende te Netterden, in deze Gemeente 
No. 30a en Jan Venderbosch, daglooner oud Twee en dertig jaren, wonende te Netterden, in 
deze Gemeente No. 28. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vier en Twintigsten der 
maand Februarij dezes jaars, des Avonds ten Zes uren, in het huis No. 32. te Netterden 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee en twintig Jaren is overleden Theodora 
Loman, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Netterden voornoemd, onge-
huwde dochter van wijlen Wilhelmus Looman, te Netterden overleden en van diens nage-
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latene weduwe Catharina Reinholt, daglooneres, aldaar wonende. / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
met declaranten. / G v. wiekeren / J. venderbosch / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Venneman [Venneman] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 
 
– Venneman [Venneman] ~ Berg [Berg]: 
14-1-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 14-1-1827 No 4 / Heden den Veertienden der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om twee uren, 
is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Gradús Búnk, dagloner oud Zes en twintig 
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een dochter welke Zyne Ehevrouw Catharina Venneman oúd Zeven en twintig 
Jaren [doorgestreept: jaren], op Maandag den Vyftienden der maand Januarij dezes jaars, des 
Morgens ten Negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegen-
woordigheid van Lamert Dyker Landbouwer, oud acht en Veertig jaren, en van Evert Han-
sen dagloner oud Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door 
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe be-
stemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met 
den Eerst genoemde getuigen hebbende de declarant en laats genoemde getuigen verklaard 
niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Johanna Búnk. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 1833 
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– Venneman [Venneman] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
24-11-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-11-1834 No 88 / Heden den Vier en 
twintigsten der maand November een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags 
om negen uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Hermanus Töpping Timmerman oud vyf en veertig jaren, wonende 
te Beek in deze Gemeente No. 296 / en Jan Gal, daglooner oud Zes en twintig jaren, wonen-
de te Beek in deze Gemeente No. 289 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en 
twintigsten der maand November dezes jaars, des voormiddags ten negen uren, in het huis 
No. [299, veranderd in:] 290 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Tachtig 
Jaren is overleden Hendrikus Lenting, Zonder beroep, geboren en woonagtig geweest te 
Beek voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden Hendrikus Lenting en Elisabeth Volkers, 
weduwnaar van Hermina Venneman, alle mede te Beek overleden / Ons van deze verkla-
ring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend. benevens Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Hendrikus Lenting. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 1838 
 
– Fenneman [Venneman] ~ Netterden (?) [Netterden] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-11-1839: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1839 (Rijksarchief Arnhem, 
archiefblok 0107, inv.nr. 154, in de map "Voogdij"): No 115. / Op heden den Eersten No-
vember Achttien honderd Negen en dertig verscheenen voor ons Hendrik Rogge Kanton-
regter te Terborg, Arrondissement Zutphen de naastbestaanden van Hendrina oud twintig 
Jaren en Geertruida Bruins oud Tien Jaren Minderjarige Kinderen van Maria Bolwerk Wo-
nende te Netterden Gemeente s Heerenberg en wylen haren Eheman Andries Bruins, aldaar 
op den Eerste September dezes jaars overleden als voor Vaders zyde Jan Bruins Boeren-
knegt, oom, en Willem Fenneman Kledermaker Neef, Voor Moeders zyde Theodorus 
Borkes daglooner Neef en Jan Hendrik Borkes boerenknegt Neef Wonende de twee eerste 
comparanten onder ’s Heerenberg en de twee laatstgenoemde onder Gendringen, / Welke 
ten verzoeke van voorschreve Maria Bolwerk over de Keuze van een toeziende Voogd zynde 
geraadpleegd eenparig hebben verkozen Jan Bruins, oom bovenvermeld / Met welk gevoelen 
ons verEenigende wy denzelven als toeziende Voogd hebben aangesteld en beEedigd. / 
Waarvan is opgemaakt dit Proces Verbaal en zulks op ongezegeld papier ten gevolge van 
een Certificaat van Onvermogen ten behoeve van Maria Bolwerk op den Een en dertigsten 
October dezes jaars door den Heer Burgemeester van sHeerenberg afgegeven; en hebben na 
voorlezing allen Comparanten deze [doorgestreept: na voorlezing] met ons en den Griffier 
getekend met uitzondering van Maria Bolwerk en Jan Bruins dewelke Verklaarden niet te 
Kunnen Schryven noch tekenen / W Venneman / T Borkes / J h Borkes / Rogge / [onlees-
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baar] Griffr // Gratis geregistreerd te Terborg den tweeden November 1800 negenendertig, 
deel negen folio honderd zesentwintig verso vak zes; een blad één renvooi. / De Ontvanger / 
Visscher [= Mr Gerhardus Bernardus Visscher] // [renvooi: nevenstaande rature goedge-
keurd.] // [afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 27-5-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 
 
– Venneman [Venneman] ~ Bergh [Berg]: 
8-8-1850: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 8-8-1850 No 30 / Heden den achtsten der 
maand Augustus een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van Grotenhuis 
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Jacobus Hulst daglooner 
oud twee en twintig jaren jongman geboren en woonachtig in deze Gemeente meerderjarige 
zoon van Rut Hulst daglooner woonachtig in deze Gemeente en van wylen Geertruida 
Venneman en alhier tegenwoordig verklarende de toestemming tot dit Huwelyk te geven ter 
eenre / en Maria Hetterscheid dienstmeid oud twintig jaren jongedochter geboren en woon-
achtig in deze Gemeente minderjarige dochter van de Ehelieden Hendrik Hetterscheid 
daglooner en Johanna Jansen beide wooachtig in deze Gemeente en alhier tegenwoordig 
verklarende de toestemming tot dit Huwelyk te geven ter andere zijde. / Dewelke in tegen-
woordigheid van Jan Beumer Klompenmaker oud Zeven en veertig jaren Willem Peter 
Lensen Tapper oud Zeven en dertig jaren Jan Kniest schoenmaker oud dertig jaren en 
Willem Kaak daglooner oud negen en twintig jaren allen woonachtig in deze Gemeente noch 
aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenige graad van bloedverwantschap bestaande 
door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hen 
voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek voldoende 
en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is 
voorgekomen, ons alle de bij Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, 
als: / I. Een geboorte acte van den Bruidegom Sub A. / 2. Een Certificaat van voldoening aan 
de Nat Mil Sub B. / 3. Een overlydens acte van derzelver moeder Sub C. / 4. Een geboorte 
acte van de Bruid Sub D. / 5. Een Certificaat van onverhinderd ergane Huwelyksafkondi-
gingen in deze Gemeente Sub E. / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voor-
noemde getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 
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 Staat 
voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Jacobus Hulst en Maria Hetterscheid door het 
Huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe 
bestemde Registers ingeschreven hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn 
onderteekend, benevens de vader van de Bruid en getuigen terwyl den Bruidegom Bruid de 
Vader van den Bruidegom en de moeder van de Bruid verklaarden niet te kunnen schrijven. / 
[aan het begin van de akte ter hoogte van "Jacobus Hulst" met potlood in de marge: "Overl. 
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30 Mei 1896" en daaronder ter hoogte van "Maria Hetterscheid": "Overl. 15 Dec. 1894 Jar. 
(:of: Jan.?) 11 1/2"] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
1915 
 
– Vennemann [Venneman] ~ Berg [Berg]: 
29-3-1916: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1317] (losse bijlage): [briefkaart, 
gericht aan: "das Katholische Pfarramt Azewijn in Holland":] "Gemäss Can. 1103 &2 C.J.C. 
teile ich mit dass Theodor Vennemann getauft am 29-3-1916 in der Pfarrei zu Rees und 
Anna Pernards aus Berg, Holland am 14-1-1919 in der St. Martini-Kirche zu Emmerich ritu 
catholico die Ehe geschlossen haben. / Emmerich, den 9 Juli 1942. Kath. Pfarramt St. 
Martini, Siemes [?] Pfr." / [hieronder is aangetekend:] "Niet te vinden in het doopregister 
van ’s-Heerenberg noch in dat van Zeddam." / [aan de voorkant is met potlood aangetekend:] 
"Niet te vinden in het doopregister van Azewijn. Is er dan te voren geen doopbewijs 
aangevraagd?" 
 
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999 2000 [einde Venneman ~ Berg] 
 
– Verboon [Verboom] ~ Berg [Berg]: 
26-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 26-3-1827 No 28 / Heden den Zes en twintig-
sten der maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des avonds [doorgestreept: 
demiddags] om Zeven uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Weyers, 
Timmerman oud vyf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een dochter welke Zyne Ehevrouw Berendina 
Harmsen, oud twee en veertig jaren, op Zaturdag den vier en twintigsten der maand Maart 
dezes jaars, des morgens ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard 
heeft de voornaam te willen geven van Willemina / Waarvan wij deze acte hebben opge-
maakt, in tegenwoordigheid van Simon Verboon, Particulier, oud drie en veertig jaren, en 
van Gradus Bekker, dagloner oud veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
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twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Willemina 
Weyers. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Verboon [Verboom] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
12-10-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-10-1833 No 63 / Heden den Twaalfden 
der maand October een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om half Elf 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Simon verboon, Particulier oud negen en veertig jaren, wonende te 
Zeddam in deze Gemeente No. 62 / en Johannes Berntsen, Eigen werk doende oud drie en 
dertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 64 / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den Elfden der maand October dezes jaars, des voormiddags ten tien uren, in het huis 
No. 64 te Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een dag is overleden 
Elisabeth Louisa Jacoba Borgers, geboren en woonagtig geweest te Zeddam voornoemd, 
dochter van Hermann Borgers, Commies by s Ryks Belastingen en van Gosina Perebolt, 
Ehelieden te Zeddam voornoemd woonagtig / 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 Declaranten. 
/ [in de marge:] Overlyden van Elisabeth Louisa Jacoba Borgers. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Verboom [Verboom] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
31-12-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 31-12-1833 No 78. [de laatste akte van 
deze jaargang:] / Heden den Een en dertigsten der maand December een duizend acht 
honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van 
Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus Lankers, dagloner 
oud Zeven en Zestig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 60 / en Simon 
Verboom, Particulier oud negen en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente 
No. 63 / dewelke ons hebben [doorgestreept: verklaard, dat op den ... der maand ... dezes 
jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
... is overleden] vertoond een levenloos kind van het manlyk Geslacht, het welk op den der-
tigsten dezer maand des voormiddags ten negen uur is ter wereld gebragt door Johanna te 
Boekhorst oud vier en dertig Jaren, Ehevrouw van Johannes Ariëns Hoefsmid, oud Zeven en 
dertig Jaren, wonende te Zeddam voornoemd No 64a / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met den 
tweeden Declarant, terwyl de Eerste verklaard heeft, niet te kunnen Schryven. / [in de 
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marge:] Overlyden van Ariëns dood vertoond Kind van het manlyk Geslacht. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Verboon [Verboon]: zie sub Verboom [Berg] 
 
– Vergeer [Vergeer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 74): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 14 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 3] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 13 
– Naam: Reinder Vergeer 
– Geboren: 1812 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vergeer [Vergeer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 75): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 14 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 4] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 13 
– Naam: Elsken Vergeer 
– Geboren: 1816 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vergeer [Vergeer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 76): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 14 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 5] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 13 
– Naam: Barta Gerarda Vergeer 
– Geboren: 1819 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Verhey [Verhey] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 
 
– Verhey [Verhey] ~ s Heerenberg [Berg]: 
22-6-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 22-6-1822 No 87 / Heden den Twee en twin-
tigsten der maand Juny een duizend acht honderd twee en twintig, des voormiddags om Elf 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Verhey, van beroep dagloner 
oud vijf en veertig jaren, woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons ver-
zocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne Ehevrouw Christina 
Embrich oud acht en veertig jaren, op Donderdag den twintigsten der maand Juny dezes 
Jaars des morgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt; en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Hermanus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Hendrik Braam van beroep dagloner oud negen en veertig jaren, en van 
Gradus Scholten, van beroep Kledermaker oud veertig jaren, beide woonachtig in deze Ge-
meente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den Declarant en tweede Getuige, hebbende de Eerstgemelde Getuige ver-
klaard, niet te kunnen schryven / [in de marge: Geboorte van Hermanús Verheij] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1823 1824 1825 1826 
 
– Verhij [Verhey] ~ Berg [Berg]: 
3-1-1827: Overlijdensregister Gemeente Berg, 3-1-1827 No 2 / Heden den Derden der maand 
Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des Voordemiddags om tien uren, zijn 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeen-
te Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Steven Verhij oud Negen en twintig jaren, 
Stroodekker / en Jan Nyenhuis oud drie en dertig jaren, Kledermaker / beide in deze Ge-
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meente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand January 
des jaars achttien honderd zeven en twintig, des Nachts ten twee uren, in het huis No. [niet 
ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf dagen is overleden Henrikus 
Volman, geboren en woonachtig geweest te Beek in deze Gemeente Zoon van Bart Volman, 
wever en van Gerritjen Berendsen Ehelieden te Beek voornoemd woonachtig. / Ons van 
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de 
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons 
is onderteekend met de declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Henrikus Volman // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Verhy [Verhey] ~ Berg [Berg]: 
30-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 30-3-1827 No 30 / Heden den Dertigsten der 
maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om negen 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Evert Gerretsen, Timmerman, als by 
de verlossing tegenwoordig geweest oud twee en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeen-
te, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne 
dochter Gerritje Gerritsen, ongehuwd, dienstmeid oud twee en twintig Jaren, thans wonende 
te Beek in deze Gemeente [doorgestreept: jaren], op Woensdag den acht en twintigsten der 
maand Maart dezes jaars, des avonds ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Steven Verhy Stroodekker, oud dertig jaren, en van 
Gerrit Weyers, bode oud acht en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Willem 
Gerritsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 
 
– Verheij [Verhey] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
26-4-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-4-1838 No 37. / Heden den Zes en twin-
tigsten der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Elf 
uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Heuvel, 
Landbouwer, oud Een en Zeventig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 
144. en Theodorus, Gerardus Welman, Schoenmaker, oud Zeven en twintig jaren, wonende 
te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 141. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes 
en twintigsten der maand April dezes jaars, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 138. te 
’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee Jaren is overleden 
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Gerhardus Koenen, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, Zoon van 
Leonardus Koenen, daglooner en Christina Verheij, Ehelieden te ’s Heerenberg 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, met declaranten. / T Heuvel / T G: Welman / E:V:Grotenhuis // 
[afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 22-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Verhy [Verhey] ~ Berg [Berg]: 
11-10-1838: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 11-10-1838 No. 95. / Heden den 
Elfden der maand October een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om 
negen uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan 
Hendrik van Hal Landboúwer oud VijfenVeertig jaren, en Arend Veldkamp, Klompenmaker 
oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons ver-
klaarden, dat op dingsdag den Negenden der maand October een duizend acht honderd acht 
en dertig des avonds ten acht uren, in het huis No. 295 in Voorst binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van Vyfen twintig Jaren is overleden Frans Dorsthorst Klompenmaker, 
geboren in de Gemeente Berg en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de 
ehelieden Reinder Dorsthorst en Hendrina Verhy. / 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 ondertee-
kend. / met de Comparanten. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 
1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Verhy [Verhey] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
20-4-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 20-4-1863 No. 36 / Heden den twintigsten 
April achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder Ambtenaar van 
den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hermanus 
Winters oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider en Gerhardus, Christianus Verhy oud 
dertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den negentienden April dezes jaars, des namiddags ten een uren, in het huis 
No. 28 in Wijnbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en zestig jaren is 
overleden: Hendrikus Weyers, timmerman, geboren en wonende in deze Gemeente, wedu-
wenaar van Ida Borkus, en zoon van /:aan de aangevers niet bekend./ / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / H Winters / G:C: 
Verheij / P Bosman // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
 
– Verheij [Verhey] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
24-10-1907: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 588]: [geb./ged.] 24/27-10-1907: 
Helena Henrica Cathrina / Parentes: Bernardus Verhey et Joanna Henrica Wissing (Azewijn) 
/ Patrini: Joannes Henricus Wissink (Dornick) et Hendrina Joanna Verheij (’s Heerenberg) 
/ Observ.: Confirmata in 1918 
 
1908 1909 1910 1911 
 
– Verhey [Verhey] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
27-2-1912: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 653]: [geb./ged.] 27/27-2-1912: 
Johannes Bernardus / Parentes: Theodorus Wolters et Johanna Geertruida Verhey (Groot 
Azewijn) / Patrini: Bernardus Wolters (Azewijn) et Hendrina Verhey (’s Heerenberg) / 
Observ.: Confirmatus 1925 / Matrimonium contraxit cum Elis. Maria Hunting in ecclesia St. 
Oswaldi Zeddam, die 3-6-1937. 
 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 
 
– Verheij [Verhey] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
24-1-1922: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 796]: [geb./ged.] 24/25-1-1922: 
Everdina Theodora Maria / Parentes: Bernardus Verheij et Joanna Henrica Wissing (Aze-
wijn) / Patrini: Gerardus Joannes Verheij (Azewijn) et Maria Theodora Verheij (Azewijn) / 
Observ.: Confirmata 1930 / Matrimonium contraxit cum Gerhardus Johannes Kemperman in 
ecclesia St. Matthaei de Azewijn die 27 Julii 1949. / Die 15 aprilis 1971 ’s Heerenberg 2um 
matrimonium cum Joannes Arends 
 
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
[einde Verhey ~ Berg] 
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– Verholt (2x) [Verholt] ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
9-6-1840: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 9-6-1840 No 59. / Heden den Negenden der 
maand Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, 
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen: Bernardus Geurtsen, daglooner, oud negen en Zestig jaren, en Wessel 
Bolwerk, Landbouwer, oud negen en Vijftig jaren, beide wonende te Netterden in deze Ge-
meente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand Junij dezes jaars, des 
Avonds ten Zeven uren, in het Huis No. 14. te Netterden binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Johanna Verholt, zonder beroep, geboren 
en woonachtig geweest te Netterden voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden Coenraad 
Verholt en Elisabeth Meijman, weduwe van Derk Mulder, alle te Netterden voornoemd 
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 declaranten. / E:V:Grotenhuis / B Geurtsen / W: 
Bolwerk // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Verkerk [Verkerk] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
26-7-1804: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
183): / 1804 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d. 26 julij / Willem Verkerk en Hendrika 
Wilhelmina Kortenhorst, EchteL. / met attestatie van Dordrecht. // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– Verkerk [Verkerk] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
10-10-1806: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
190): / 1806 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d. 10 Oct. / Willem Verkerk en Hendrika 
Wilhelmina Kortenhorst, Echtelieden, / naar Emmerik. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vermaas [Vermaas] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
25-9-1940: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1094]: [geb./ged.] 25/25-9-1940: 
Wilhelmus Hendricus Johannes / Parentes: Andreas Wilhelmus de Lange et Bernardina Joha 
Ebbing (Azewijn) / Patrini: Hendrikus Klarenaar (Ter Borg) et Johanna Vermaas-Ebbing 
(’s Heerenberg) / Observ.: Confirmatus 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Maria 
Wilhelmina Koster in ecclesia Si Oswaldi de Zeddam die 25 Aug. 1964 
 
– Vermaat [Vermaat] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
29-8-1804: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
184): / 1804 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d. 29 Aúg. / Catharina Vermaat / met 
attestatie van Deventer; en Nicolaas de Witt, insgelijks met attestatie van Deventer. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Vermaat [Vermaat] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
2-5-1808: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
199): / 1808 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d. 2 Mei / Catharina Vermaat, / Nicolaas de 
Witt, / Margaretha Catharina de Witt, / en Maria de Witt, / naar Valkenswaard. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vermeer [Vermeer] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
19-1-1800: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
163): / 1800 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d. 19 Jan. / Hendrikús Johannes Vermeer / 
met attestatie van Zevenaar // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vermeer [Vermeer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
2-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 2-3-1863 No. 20 / Heden den tweeden Maart 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Jan, Willem Liesting oud acht en vijftig jaren, van beroep timmerman en Albertus Snel oud 
zeven en dertig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten Februarij dezes jaars, des namiddags ten 
één uren, in het huis No. 166 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
zeventig jaren en elf maanden is overleden: Pieter Vermeer, gepensionneerd militair 
geboren te Jutphaas en wonende in deze Gemeente echtgenoot van Agnes Meursen 
[dagloner, veranderd in:] daglonster [:sic] wonende te ’s Heerenberg voormeld, en zoon van 
/:aan de aangevers niet bekend:/ / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorle-
zing onderteekend met de aangevers / J.W. Liesting / A B Snel [:sic] / C v Hugenpoth // 
[afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 9-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vernielen (oogst) ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
25-11-1851: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
Rol van Strafzaken. // 1851. // [Volg No:] 17. // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] Jan 
Hesseling // [Woonplaats:] Lengel. Gem. Bergh // [Aard der Overtreding:] Laten loopen van 
zyne Koe over eens anders in den oogst staande grond. Art. 475. No 10 C P // [Datum van 
het Vonnis:] 25 Nov. // [Dispositief van het Vonnis:] Boete f 3. / Kosten f 1.77 // [afschrift 
d.d. 10-9-1999 (verwerkt 19-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vernielen (oogst) ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
25-11-1851: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
Rol van Strafzaken. // 1851. // [Volg No:] 18. // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] 
Willemina Janssen // [Woonplaats:] Lengel. Gem. Bergh. // [Aard der Overtreding:] id. [= 
Laten loopen van zyne Koe over eens anders in den oogst staande grond. Art. 475. No 10 C 



J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2449 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

P] // [Datum van het Vonnis:] 25 Nov. // [Dispositief van het Vonnis:] Boete f 3. / Kosten f 
1.77. // [afschrift d.d. 10-9-1999 (verwerkt 19-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– verpachting (diaconiegoederen) ~ Bergh [Berg]: 
1843: Inventaris van het archief der N.H. Gemeente Etten-Ulft (1754-1960), nr. 66: Proces-
verbaal van de openbare verpachting van diaconiegoederen en rechten (uitdrift) in de Ge-
meenten Gendringen en Bergh voor de periode 1843-1849, grosse, 1843. (1 stuk). // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– verponding ~ graafschap Bergh [Berg]: 
1-7-1724: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 85): // Alsoo het groote 
Hooybroeck gepaght bij Jacob Geraert van Bauwstetter ontfanger van de verpondinge der 
Graeffschap Bergh, en voor Consorten aengenomen onsen Seer Lieven getrouwen 
Lantrentmeester Zumkley en Jacobús Reetsen Wyn handelaer in Embrick tegens pagts 
Conditien Gehooijt, en daeromme het Hooy en Gras aen ons vervallen was; Soo ist dat Wy 
uyt Consideratie voor voorseyden Jacob Reetsen, alleen hebben toegestaan, dat voorn~: 
Reetsen sal behouwden Syn derdepart vant Hooij en Gras van Voorsz~: Weijde, en dat de 
Huyslieden die het gehooyt hebben, en nogh sullen hooyen, behouwden den 4den opper, mits 
dat zy onse twee derdeparten op ons Hoff sullen brengen; ende dat in alle deelen de pagts 
Conditien sullen naergekomen worden: / Signatum op ons Slott S Heerenbergh prima July 
1724. / onderstont / Frans Wilhelm. // [afschrift d.d. 25-2-2003 (verwerkt 12-6-2003) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Versteeg [Versteeg] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 
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– Verstegen [Versteeg] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
28-5-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 28-5-1833 No 44. / Heden den Acht en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om 
Tien uren zijn voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Bur-
gemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Lamert Bosman, dagloner, oud vijftig jaren, wonende te Wijnbergen in 
deze Gemeente No. 160 / en Peter Verstegen, dagloner oud Zestig jaren, wonende te 
Wijnbergen in deze Gemeente No. 133 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf en 
twintigsten der maand Mei dezes jaars, des Avonds ten Tien uren, in het huis No. 158 te 
Wijnbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Circa Twee Jaren is overleden 
Christina Reesing, geboren en woonachtig geweest te Wijnbergen voornoemd, dochter van 
Jan Reesing dagloner, en van Hendrina Heebing, Ehelieden te Wynbergen voornoemd woon-
achtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte op-
gemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na 
voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard 
heeft niet te Kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlijden van Christina Reesing. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1834 
 
– Verstegen [Versteeg] ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
17-4-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 17-4-1835 No 38. / Heden den Zeven-
tienden der maand April een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om tien 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Peter Verstegen, Eigen werk doende oud Zestig jaren, wonende te 
Wynbergen in deze Gemeente No. 119 / en Jan Reesing, daglooner oud drie en vyftig jaren, 
wonende te Wynbergen in deze Gemeente No. 158 / dewelke ons hebben verklaard, dat op 
den Zestienden der maand April dezes jaars, des namiddags ten half Een uren, in het huis 
No. 125 te Wynbergen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Tachtig Jaren is overle-
den Gerrit Winters, Landbouwer, geboren in de Gemeente Gendringen en woonachtig ge-
weest te Wynbergen voornoemd Zoon van wylen de Ehelieden Ruth Winters en Elisabeth 
Greven, overleden in de Gemeente Gendringen weduwnaar van Aleida Keurntjes, in deze 
Gemeente overleden. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan 
deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna de-
zelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met Declaranten. / [in de marge:] Overlyden 
van Gerrit Winters. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
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– Versteegen [Versteeg] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
13-4-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 13-4-1838 No 32. / Heden den Dertienden 
der maand April een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Een uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Wolter Geurtsen, daglooner, 
oud negen en veertig jaren, wonende te Stokkum, in deze Gemeente No. 219. en Arend 
Polman, daglooner, oud drie en veertig jaren, wonende te Stokkum in deze Gemeente No. 
221. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twaalfden der maand April dezes jaars, des 
voormiddags ten Tien uren, in het huis No. 222. te Stokkum binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Een Jaar is overleden Bernardus Hebing, geboren en woonachtig geweest in 
deze Gemeente, Zoon van de Ehelieden Bernardus Hebing, daglooner, en Gerritje 
Versteegen, te Stokkum voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den 
tweeden declarant, terwyl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schryven. / E:V:Groten-
huis / A, Polman // [afschrift d.d. 6- 3-2002 (verwerkt 17-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 
 
– Verstegen [Versteeg] ~ Bergh [Berg]: 
29-6-1841: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): 1841 
// Rol van Strafzaken // [No:] 7 // [Naam en Voornaam van de gedaagden:] Derk Verstegen 
// [Woonplaats:] Bergh // [Aart der Overtreding:] Snijden van Heide en Mos // [Aart van het 
Vonnis:] den 29 Junij 1841 veroordeeld in eene boete van 50 Cents en in de Kosten ad f 1-
41½ // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 26-11-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1842 1843 1844 1845 
 
– Versteegen (5x) [Versteeg] ~ s’Heerenberg [Berg]: 
29-12-1846: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
1846 / Rol van Strafzaken // [Volg No:] 20 // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] 
Johannes, Hendrikus, Jacobus, Arend en Hendrina Versteegen // [Aard der Overtreding:] 
Afslaan van appelen van een boom // [Woonplaats:] s’Heerenberg // [Datum van het 
Vonnis:] 29 Dec. // [Aard van het Vonnis:] Elk in eene boete van f =50 ct en in de kosten 
van 2.12. // [afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 12-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
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– Versteegen [Versteeg] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
11-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 11-3-1863 No. 25 / Heden den elfden Maart 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Hermanus Meijer oud vier en vijftig jaren, van beroep arbeider en Gerrit Derksen oud een en 
dertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den tienden Maart dezes jaars, des avonds ten zes uren, in het huis No. 30 
in Stokkum binnen deze Gemeente, in den ouderdom van veertig jaren is overleden: Aleida 
Geurtz arbeidster, geboren en wonende in deze Gemeente, echtgenoot [:sic] van Arnoldus 
Versteegen arbeider wonende te Stokkum binnen deze Gemeente, en dochter van de 
echtelieden Wolter Geurtz en Geertruida Kracht beide overleden. / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / H: Meijer / G 
Derksen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– Verstege [Versteeg] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
21-4-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 21-4-1863 No. 37 / Heden den een en twin-
tigsten April achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burge-
meester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Bartholomeus Weyers oud drie en veertig jaren, van beroep timmerman en 
Hendrikus Verstege oud dertig jaren, van beroep klêermaker beide in deze Gemeente woon-
achtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den twintigsten April dezes jaars, des namiddags 
ten drie uren, in het huis No. 55 in Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
acht en veertig jaren is overleden: Margaretha Voss, buiten beroep, geboren en wonende in 
deze Gemeente, ongehuwd en dochter der echtelieden Hermanus Voss en Gerharda 
Geerlings, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend met de aangevers. / B. Weijers / H Verstege / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 
14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Versteegen [Versteeg] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
26-5-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-5-1863 No. 51. / Heden den zes en twin-
tigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burge-
meester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Arnoldus Versteegen oud vijf en zestig jaren, van beroep dagloner en Gradus 
Gerritsen oud acht en veertig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonach-
tig; welke Ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten Mei dezes jaars, des 
namiddags ten drie uren, in het huis No. 29 in Stokkum binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van zes en zestig jaren is overleden: Hermanus Schneider, dagloner, geboren te 
Grieth in Pruisen en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Geertruida Beijer, 
dagloonster wonende te Stokkum voormeld en zoon van de echtelieden Adam Schneider en 
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Johanna Dammers, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na 
voorlezing onderteekend, hebbende de aangevers, als in het schrijven onkundig, verklaard 
niet te kunnen teekenen. / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 17-1-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 
 
– Verstege [Versteeg] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
9-3-1884: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 226]: [geb./ged.] 9/9-3-1884: 
Wilhelmina Johanna Francisca / Parentes: Henricus Huls et Theodora Stokman (Groot 
Azewijn) / Patrini: Henricus Verstege (’s Heerenberg) et Joanna Hageman (Groot 
Azewijn). 
 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
 
– Versteeg [Versteeg] ~ Loerbeek [Loerbeek] ~ Bergh [Berg]: 
14-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 14-1-1898 No. 10. / Heden den veertienden 
Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van 
Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Theodorus Gerritsen, oud zes en veertig jaren, 
van beroep landbouwer, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote 
Lamberdina Theodora Jacoba Versteeg, zonder beroep, op den dertienden Januari dezes 
jaars, des morgens ten acht uur, ten huize van hem aangever, te Loerbeek, binnen deze Ge-
meente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: 
Theodorus Gerhardus. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Gerhardus Pas, oud een en vijftig jaren, van beroep landbouwer, en Hermanus Jansen, oud 
negen en veertig jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voor-
lezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de marge: Overle-
den 4 Aug 1903] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 
2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Versteeg ~ Berg] 
 
– verver ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 
 
– verver ~ s Heerenberg [Berg]: 
18-7-1825: Geboortenregister Gemeente Bergh, 18-7-1825 No 72 / Heden den Achttienden 
der maand July een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags om Elf uur, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hermanus van Zalingen van beroep 
Schoenmaker oud vyf en twintig jaren, woonachtig te s Heerenberg, in dit Schoutambt, 
dewelke aan ons verzocht heeft optemaken eene acte van geboorte van een Dochter, welke 
zijne ehevrouw Johanna Jacoba Manschot oud Vier en dertig jaren, op Zondag den 
Zeventienden der maand July dezes jaars, des voormiddags om Elf uur, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Catharina 
Willemina Elizabetha / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Gradus Burgers oud Een en veertig jaren, van beroep dagloner, en van Willem Kok oud Vier 
en dertig jaren, van beroep Verwer beide woonachtig in dit Schoutambt, opzettelijk door 
den comparant als getuigen ten dezen mede gebragt. / Welke acte wij, na in twee daartoe be-
stemde Registers ingeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met 
den Declarant en de beide Getuigen. / [in de marge: Geboorte van Catharina Willemina 
Elisabetha van Zalingen] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1826 1827 
 
– verver ~ s Heerenberg [Berg]: 
2-9-1828: Overlijdensregister Gemeente Berg, 2-9-1828 No 68 / Heden den Tweeden der 
maand September één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om Elf 
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uren, zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Korthals oud Zes en dertig 
jaren, Schoenmaker / en Willem Kok oud [renvooi: Zes en / Renvooy goedgekeurd] dertig 
jaren, Verwer en glazenmaker / beide wonende te s Heerenberg in deze Gemeente; / 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eersten der maand September des jaars achttien 
honderd acht en twintig, des nachts ten drie uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van acht en Zeventig Jaren is overleden Bart Giesen, Zonder 
beroep, geboren te Speldrop by Rees in het Pruisische en te s Heerenberg voornoemd woon-
achtig geweest, Zoon van wylen Jan Giesen Zynde de naam van des overledens wylen 
moeder aan Declaranten onbekend, weduwenaar van wylen Geertruida Heysterkamp, mede 
te s Heerenberg voornoemd overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de Declaranten / [in 
de marge:] Overlyden van Bart Giesen // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1829 1830 1831 1832 1833 
 
– verver ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
3-1-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 3-1-1834 No 3. / Heden den Derden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des middags om Twaalf uren zijn 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Hendrik Weijman, eigen werk doende, oud Zestig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in 
deze Gemeente No. 60. / en Franciscus, Wilhelmus Kok, Verwer, oud Zeven en twintig 
jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 61. / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den Tweeden der maand Januarij dezes jaars, des middags ten Twaalf uren, in het huis 
No. 58. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en Vijftig Jaren 
is overleden Maria De Both, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, 
dochter van wylen de Ehelieden Antonius De Both en Willemina Loefs, beide overleden, te 
’s Heerenberg voornoemd, nalatende haren Eheman Wilhelmus, Jacobus Ten Haaf, voer-
man, te ’s Heerenberg voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den 
tweeden declarant, terwijl de eerste declarant verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / [in 
de marge:] Overlijden van Maria De Both. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– verver ~ s Heerenberg [Berg]: 
19-12-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 19-12-1834 No 94 / Heden den 
Negentienden der maand December een duizend acht honderd vier en dertig des voor-
middags om Tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, 
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fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Beumer Voetbode oud vier en veertig jaren, wonen-
de te s Heerenberg in deze Gemeente No. 43 / en Henricus Theodorus te Boekhorst Verwer 
oud Zeven en twintig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 44 / dewelke 
ons hebben verklaard, dat op den Achttienden der maand December dezes jaars, des Nachts 
ten half twaalf uren, in het huis No. 44 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van ruim vier dagen is overleden Hendrina van Uhm, geboren en woonagtig 
geweest te s Heerenberg voornoemd, dochter van Joannes van Uhm, daglooner, en Joanna 
Wyskamp, Ehelieden, te s Heerenberg voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. 
met Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Hendrina Van Uhm. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
1899 
 
– verver ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
6-1-1900: Geboortenregister Gemeente Bergh, 6-1-1900 No 3. / Heden den Zesden Janauari 
negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Besselink, oud dertig jaren, van beroep fa-
brieksarbeider, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Alberdina 
Carolina Jansen, zonder beroep, op den Zesden Januari dezes jaars, des nachts ten vijf uur, 
ten huize van hem aangever te Lengel, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van 
het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Johannes Bernardus. / Waarvan wij 
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrikus Kniest, oud zeven en 
zestig jaren, van beroep fabriekarbeider, en Antonius Wilhelmus Heuvel, oud negenen-
twintig jaren, van beroep verver, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, 
onderteekend met den aangever en de getuigen / Jan Bisslink / H Kniest / A W Heuvel / J H 
Loefs // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– verver ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
9-1-1900: Geboortenregister Gemeente Bergh, 9-1-1900 No 6. / Heden den negenden Januari 
negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Gradus Hendrikus Johannes Ebbing, oud zeven en twintig 
jaren, van beroep verver, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote 
Wilhelmina Kerst, zonder beroep, op den negenden Januari dezes jaars, des nachts ten twee 
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uur, ten huize van hem aangever te ’s-Heerenberg, binnen deze Gemeente, is bevallen van 
een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Christina Josephina. / 
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nikolaas Beerdhuijs, 
oud twee en zeventig jaren, van beroep schoenmaker, en Peter Bernard Maas, oud negen en 
zestig jaren, van beroep daglooner, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, 
onderteekend met den aangever en de getuigen. / G J H Ebbing / N Beerthuis / P Maas / J H 
Loefs // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1901 1902 1903 1904 
 
– verver ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
7-8-1905: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 7-8-1905 No 88. / Heden den Zevenden 
Augustus negentien honderd-vijf, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Wilhelmus Arnoldus Ketelaar, oud 
achtenzestig jaren, van beroep metselaar, en Bernardus Martinus Johannes te Boekhorst 
[handtekening: B te Boekhorst], oud eenenveertig jaren, van beroep winkelier, beide wonen-
de in deze Gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den zesden Augustus dezes jaars, des 
namiddags ten twee uur, te ’s-Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Zeven maanden is overleden: Jacobus Hendrikus van den Bosch, zonder beroep, geboren en 
wonende in deze Gemeente; zoon van de echtelieden Johannes Jacobus van den Bosch, 
verver, en Maria Magdalena Lanke, zonder beroep, beiden wonende in deze Gemeente. / 
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt en, na voorlezing, onderteekend met de 
aangevers. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– verver ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
12-8-1905: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-8-1905 No 90. / Heden den twaalfden 
Augustus negentien honderd-vijf, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Arnoldus Jacobus Menting, oud eenen-
vijftig jaren, van beroep slager, en Theodorus Hendriksen, oud zesenvijftig jaren, van beroep 
stalhouder, beide wonende in deze Gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den twaalf-
den Augustus dezes jaars, des namiddags ten half twee uur, te ’s-Heerenberg binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van twee maanden is overleden: Elisabeth Josephina Helena 
Mutter, zonder beroep, geboren en wonende in deze Gemeente; dochter van de echtelieden 
Johannes Maria Stephanus Mutter, verver, en Catharina Geurtsen, zonder beroep, beiden 
wonende in deze Gemeente. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt en, na voorlezing, 
onderteekend met de aangevers. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1906 1907 1908 
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– verver ~ Bergh [Berg]: 
19-4-1909: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 19-4-1909 No 50. / Heden den negentien-
den April negentien honderd-negen, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Bernardus Johannes Petrus Bon-
gers, oud acht en veertig jaren, van beroep grofsmid, en Hendrikus Antonius Derksen, oud 
zeven en dertig jaren, van beroep koster, beide wonende in deze Gemeente, die ons hebben 
verklaard, dat op den negentienden April dezes jaars, des nachts ten half vijf uur, te ’s- Hee-
renberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zes maanden is overleden: Lambertus 
Leopoldus Antonius Mutter, Zonder beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, Zoon 
van de echtelieden: Johannes Maria Stephanus Mutter, verver, en Catharina Geurtsen, 
Zonder beroep, beiden wonende in deze Gemeente / Waarvan wij deze Akte hebben opge-
maakt en, na voorlezing, onderteekend met de aangevers. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde verver ~ Berg] 
 
– Verwaai [Verwaay] ~ Berg [Berg]: 
7-2-1837: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 7-2-1837 No. 10 / Heden den Zeven-
den der maand febrúarij een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om 
negen uren zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen 
Johannes Wessels dagloner oud Zeven en Zestig jaren, en Gerrit Scholten, dagloner oud 
negen en vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, 
dat op Zatúrdag den Vierden der maand febrúarij een duizend acht honderd zeven en dertig 
des namiddags ten Zes uren, in het huis No. 58 in Gendringen binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zeven en tachtig Jaren is overleden Leendert Verwaai, dagloner, geboren in 
de Gemeente Berg, en woonachtig geweest in deze Gemeente, wedúwenaar van wylen 
Elisabeth Pikkers, vroeger van wylen Elisabeth Sluiter, Zoon van wylen de Ehelieden 
Fredrik verwaai en Christina Raanveld. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de 
Comparanten. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– verwekken (straatgerucht) ~ s’Heerenberg [Berg]: 
29-12-1846: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
1846 / Rol van Strafzaken // [Volg No:] 19 [N.B.: volgt in dit register op nr. 15] // [Naam en 
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Voornaam der Gedaagden:] Antony Onzenoort // [Aard der Overtreding:] Verwekken van 
straatgerucht in de nacht // [Woonplaats:] s’Heerenberg // [Datum van het Vonnis:] 29 Dec. 
// [Aard van het Vonnis:] Twee dagen gevangenisstraf en in de kosten ad f 2.125 // [afschrift 
d.d. 24-2-1999 (verwerkt 12-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– verzuim (wegen maken) ~ Bergh [Berg]: 
23-6-1840: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): / 
Lyst der Strafzaken [sc.: voorgekomen by het Kantongeregt te Terborg, regt doende in zake 
van Policie over den Jare] 1840 // [No:] 2 // [Naam en Voornaam der gedaagden:] Messing 
Leonardus // [Woonplaats:] Bergh // [Aart der Overtreding:] verzuim van wegen maken // 
[Aart van het Vonnis:] den 23 Junij 1840 vrijgesproken // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 
21-11-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Verzijl [Verzyl] ~ s Heerenberg [Berg]: 
28-1-1848: Geboortenregister Gemeente Bergh, 28-1-1848 No 12 / Heden den Achtentwin-
tigsten der maand Januarij een duizend acht honderd acht en veertig, is voor ons Engelbertus 
van Grotenhuis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik Janssen. Veldwachter oud Vyf en dertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente, No. 117, dewelke ons verzocht heeft op te 
maken Acte van geboorte van een Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehe-
vrouw Anneke Verzijl. ten haren huize op donderdag den Zeven en twintigsten der maand 
January dezes jaars, des nademiddags ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk 
hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Adrianús Theodorús. / Waarvan wij 
deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Engelbart Poelman. Zonder beroep, 
oud Zes en dertig jaren, en Theodorus Martinus Weyers, bode oud Acht en twintig jaren, 
beide mede in deze Gemeente woonachtig, door Comparant als getuigen medegebragt; 
welke Acte wij, na in de twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voor-
gelezen te zijn, hebben onderteekend benevens Comparant, en getuigen. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– Vethuizen [Vethuizen] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
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1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 
 
– Vethuizen [Vethuizen] ~ Berg [Berg]: 
15-12-1825: Geboortenregister Gemeente Bergh, 15-12-1825 No 140 / Heden den Vyf-
tienden der maand December een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voormiddags om 
Elf uur, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester [doorgestreept: Schout] en Ambtenaar 
van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Berg, Provincie Gelderland, verschenen / 
Lambertus Elbers van beroep Eigen werk doende oud Acht en Veertig jaren, woonachtig te 
Vethuizen, in dit Schoutambt, dewelke aan ons verzocht heeft optemaken eene acte van 
geboorte van een Dochter, welke zijne ehevrouw Johanna ten Haaf oud Vyf en Veertig jaren, 
op woensdag den Veertienden der maand December dezes jaars, des Morgens om Vier uur, 
ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te willen geven 
van Hendrina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit 
Weijers oud Zeven en dertig jaren, van beroep Bode, en van Jan Weyers oud drie en dertig 
jaren, van beroep Timmerman beide woonachtig in dit Schoutambt, opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten dezen mede gebragt. / Welke acte wij, na in twee daartoe bestem-
de Registers ingeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den 
declarant en beide getuigen. / [in de marge: Geboorte van Hendrina Elbers] // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 
 
– Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
12-4-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-4-1834 No 32. / Heden den Twaalfden 
der maand April een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Negen uren 
zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Willem Visser, Veldwachter, oud Zeven en veertig jaren, wonende te Vethuizen, 
in deze Gemeente No. 94b, / en Derk Goossen, daglooner, oud Vier en veertig jaren, wonen-
de te Klein Azewijn in deze Gemeente No. 102 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Elfden der maand April dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 103 te Klein 
Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Dertien Jaren is overleden Albertus 
Ising, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Klein Azewijn voornoemd, Zoon 
van Hendrik Ising, daglooner, en Geertruida Span, Ehelieden te Klein Azewijn voornoemd 
woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze 
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, 
na voorlezing, door ons is onderteekend, met den eersten declarant, terwyl de tweede ver-
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klaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / [in de marge:] Overlijden van Albertus Ising. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 
 
– Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
30-1-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 30-1-1838 No 10. / Heden den Dertigsten 
der maand Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren 
zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burger-
lijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Braam, Land-
bouwer, oud Negen en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 96, en 
Theodorus Bouwman, daglooner, oud Acht en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze 
Gemeente No. 105. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Acht en Twintigsten der 
maand Januarij dezes jaars, des namiddags ten Vier uren, in het huis No. 104. te Vethuizen 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vijf maanden is overleden Hendrikus Banning, 
geboren en woonachtig geweest te Vethuizen voornoemd, Zoon van Antoon Banning, Land-
bouwer, en Theodora Nijland, Ehelieden, te Vethuizen voornoemd woonachtig. / Ons van 
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de 
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons 
is onderteekend, met den eersten declarant, terwijl de tweede verklaart heeft niet te Kunnen 
Schrijven. / H Braam / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
26-3-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-3-1838 No 27. / Heden den Zes en twin-
tigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien 
uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Christoffel Dijker, 
Landbouwer, oud vijf en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 109. en 
Antoon Banning, Landbouwer, oud Acht en dertig jaren, wonende te Vethuizen in deze Ge-
meente No. 104. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand 
Maart dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 107. te Vethuizen binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van drie en twintig Jaren is overleden Bernardus Hongerkamp, 
Boerenwerkdoende, geboren en woonachtig geweest te Vethuizen voornoemd, ongehuwde 
Zoon van Jan Hendrik Hongerkamp, Eigenwerkdoende, en Johanna Limbeek, Ehelieden te 
Vethuizen voornoemd 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, met den eersten declarant, terwijl 
de tweede verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / C Dijker / E:V:Grotenhuis // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
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– Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
19-5-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 19-5-1838 No 40. / Heden den Negentien-
den der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren 
zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burger-
lijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Braam, Land-
bouwer, oud Negen en vijftig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 97. en 
Henricus Beijer, Landbouwer, oud Zeven en dertig jaren, wonende te Vethuizen, in deze 
Gemeente No. 94. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand Mei 
dezes jaars, des namiddags ten Vier uren, in het huis No. 94. te Vethuizen binnen deze Ge-
meente, in den ouderdom van Zes en twintig Jaren is overleden Johanna Alings, geboren te 
Azewijn en woonachtig geweest te Vethuizen, in deze Gemeente, dochter van de Ehelieden 
Willem Alings, Landbouwer, en Maria Rutten, te Azewijn, nalatende haren Eheman, 
Lambertus Dijker, daglooner, te Vethuizen voornoemd woonachtig. / Ons van deze verkla-
ring 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 declaranten. / E:V:Grotenhuis / H Braam / H Beyer // [afschrift d.d. 6-3-
2002 (verwerkt 23-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
29-5-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 29-5-1838 No 45. / Heden den Negen en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om 
Tien uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Banning, 
Landbouwer, oud Een en Zeventig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente No. 104. 
en Lambertus Diker, daglooner, oud Dertig jaren, wonende te Vethuizen, in deze Gemeente 
No. 94. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Acht en twintigsten der maand Mei dezes 
jaars, des Avonds ten Zes uren, in het huis No. 96. te Vethuizen binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van Vijftien Jaren is overleden Gradus Braam, geboren en woonachtig 
geweest te Vethuizen voornoemd, Zoon van Hendrik Braam, Landbouwer, en Hermina Te 
Poel, Ehelieden, aldaar 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, met declaranten. / E:V:Grotenhuis 
/ H Banning / L. Diker // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 27-5-2002) / J.H.G. te Boek-
horst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 
1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
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– Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
31-1-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 31-1-1863 No. 12. / Heden den een en 
dertigsten Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth 
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen / Hermanus Jansen oud drie en zestig jaren, van beroep arbeider en Jan 
van Loon oud vijf en vijftig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; 
welke Ons hebben verklaard, dat op den een en dertigsten Januarij dezes jaars, des 
voormiddags ten elf uren, in het huis No. 3 in Vethuizen binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van negen en vijftig jaren is overleden: Lambertus Giesen, landbouwer, geboren 
en wonende in deze Gemeente, ongehuwd en zoon van de echtelieden Hendrik Giesen en 
Dijker zoo zij vermeenen Willemina, doch met geene zekerheid kunnen verklaren beide 
overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met 
de aangevers. / H Jansen / J V Loon / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 
7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
24-2-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-2-1863 No. 18 / Heden den vier en twin-
tigsten Februarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Bur-
gemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Andries Mijland oud veertig jaren, van beroep metselaar en Johannes 
Harmsen oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonach-
tig; welke Ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten februarij dezes jaars, des 
voormiddags ten tien uren, in het huis No. 5 in Vethuizen binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van negen en dertig jaren is overleden: Maria Peters, buiten beroep geboren en 
wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Arnoldus Tiggelovend dagloner wonende te 
Vethuizen voormeld, en dochter van de echtelieden Derk Peters en Hendrina Reutering, 
beide overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend 
met de aangevers. / A. Mijland / J Harmsen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 
(verwerkt 8-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde Vethuizen ~ Berg] 
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– vicarie ~ Bergh [Berg]: 
17-6-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 26): // Op het Reqte van 
Gerardús U’ijtten Weerde // Johanna // Wij accorderen hiermede des Suppliants Versoeck in 
soo verre het Jaer 1722 is betreffende, en heffen op het Verboth aen die pagters der Vicarie 
goederen gedaan, belastende deselve, om die Resterende paghten soo tot den jare 1722 
Incluys Syn verschenen, en verders niet, aen den Suppliant oft die van Sijnent wegen 
gemaghtight moghte Zyn te betalen / Sig~: op het Slot S Heerenbergh den [datum niet 
ingevuld; ingeschreven tussen 17 en 20] Junij 1723 / was geteeckent. / Johanna ~ // [afschrift 
d.d. 21-1-2003 (verwerkt 24-1-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vicarie ~ Bergh [Berg]: 
19-7-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 31): // Collatie van de 
Berghsche Vicarie tot Driell op Jacob Gerard Starinck // Wy Johanna &c: &c: // Alsoo wij 
beright Zijn, dat Gerardus U’ytten weerde Syn Stúdien verlaeten heeft en daerdoor die 
Bergse Vicarie tot Driell tot onse Collatie Staande Comt te Vaceeren, ende ons daertoe 
Gecommandeert Zynde den Persoon van Jacob Gerard Starinck Soon van Antoni Starinck 
Praedicant tot Gendringen. Soo ist dat Wij als wettige Collatrice der voornoemde Vicarie, 
den selven daermede begnadigen Willende tot Subsidie Syner Studien hem deselve gen~: 
hebben geconfereert, gelyck Wij doen hiermede, hem gevende Vollen Last en Maght die 
selve onse Vicarie t’ aenveerden, de Vrúghten Renthen en Incombsten daer van met alle 
Reghten, en~ Emolumenten daertoe Staande te profiteren en Genieten, gelyck Syne 
praedecesseúrs deselve met reght geprofiteert hebben, en Sulx voor den tyt van Agtien 
Jaeren, ten waere hij eerder Syne Studien Souwde Comen te Verlaeten, Sullende in den 
Eenen ofte anderen Vall dese Vicarie tot onse gen~: Collatie en dispositie wederom Comen 
te Vervallen: / In waerheyts oircond hebben wij dese onderteeckent en met onsen Fúrste-
lycken Segel bevestigen Laeten. / Sig~: op het Slott S Heerenbergh den 19en Julij 1723. / 
Onderstont / Furstin Zu Zollern, Gebohrne Gräffin Zú Montfort / L:S: // [afschrift d.d. 21-1-
2003 (verwerkt 22-1-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
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1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 
 
– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
3-5-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 1: Anno 
1796, / op den 3e Meij / Coram A: Vink, [en] Evert Poor / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Nathan Meijer Jonkman geboore alhier en woonagtig, / en Rosa Moses ge-
boore te Arnhem Jongedogter. / de 8 Meij voor de Eerste maal / den 15 Meij voor de twede 
maal / den 22 Meij voor de Derde maal volgens relaas van de Bode onverhindert geprocla-
meert. / Bovestaande Persoonen Zijn den 26 meij 1796 te S’Heerenbergh [in, veranderd in:] 
na de Joodsche wet getroúwd, volgens attest van G. Philip / S’Heerenbergh den 27 Meij 
1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
6-5-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 2: Anno 
1796 / op den 6e Meij / Coram A. Vink, [en] Jan Kok / Zijn in wettigen ondertrouw 
opgenomen / Bernardús Teling Jonkman Zoon van Johannes Teling gebore alhier en 
woonagtig, / en Theodora Doornekamps Jonge Dogter gebore te Azewijn en alhier 
woonagtig / den 8 meij voor de eerste maal / den 15 Meij voor de twede maal / den 22 meij 
voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert / Bovestaande 
perzoonen Zijn den 22 meij 1796 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens attest van H:J: 
Arntsen Roomsch priester alhier / S’Heerenbergh den 23 meij 1796 / in fidem / J: De Both 
Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
8-5-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 3: Anno 
1796 / op den 8e meij / Coram A. vink, [en] Evert Poor / Zijn alhier op vertoont attest van de 
Huwelijks Commissarien [:sic] van Doesborgh ten fine van Proclamatie aangetekend, Júrrien 
Jansen Jonkman, Zoon van Jan Derk Jansen, gebore alhier en woonagtig / en Harmijna 
Aleijda van Neck Jonge Dogter gebore te Doesborgh en woonagtig / den 8e meij voor de 
Eerste maal / den 15 meij voor de tweede maal / den 22 meij voor de Derde maal volgens 
relaas van den Bode onverhinderd geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den 23e meij 
1796 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens attest van H:W: van woelderen Gereformeerden 
Predicant alhier / S’Heerenbergh den 28 meij 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ Bergh [Berg]: 
30-7-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 5: Anno 
1796 / op den 30 Júlij / Coram Evert Poor, [en] Albertús Vink / Zijn alhier op Attest van de 
Múnicipaliteit van de Middagter Steeg ten fine van Proclamatie aangetekend, / Andries 
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Bakker Jonkman gebore te Bommel en ’t laast alhier woonagtig geweest, / en Neeltjen van 
Leeúwen Jonge Dogter gebore van de Middagter Steeg en aldaar Woonagtig / den 31 Júlij 
voor de Eerste maal / den 7e Aúgústús voor de twede maal / den 14e Aúgústús voor de Derde 
maal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert / in fidem / J: De Both 
Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
31-8-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 6: Anno 
1796. / op den 31 Aúgústús / Coram A. vink [en] Jan Kok / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen Antonij Sijmes wedúwenaar van Maria Knúselaar, gebore te Heúsen en aldaar 
woonagtig, / en Aaltjen Jolings wedúwe van Gart Eijmbers, gebore onder Wheel en alhier 
woonagtig / den 4e September voor de Eerste maal / den 11 September voor de twede maal / 
den 18 September voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert 
geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 19 September 1796 te S’Heerenbergh 
getroúd volgens attest van H:J: Arntsen Roomsch Priester alhier / S’Heerenbergh den 20 
September 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
2-9-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 7: Anno 
1796 / op den 2e September / Coram Jan Kok, [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen Antoniús Gregoriús Jonkman Zoon van Jan Gregoriús, gebore alhier, en 
woonagtig / en Chatarina Hendriksen wedúwe van Alexander Bongers, gebore te vinkwijk 
en alhier woonagtig / den 4e September voor de Eerste maal / den 11e dito voor de tweede 
maal / den 18e dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert 
geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den 18 September 1796 te S Heerenbergh 
getroúd volgens attest van H:J: Arntsen Rooms Priester alhier / S’Heerenbergh den 21 
September 1796 / in fidem J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
2-9-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 8: Anno 
1796 / op den 2e September / Coram Evert Poor [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen Arend Kreúnen, Zoon van Lambertús Kreúnen, [tussengevoegd: Jonkman] 
geboren te Borcúlo en aldaar woonagtig, / en Gerhardina Berentsen Jonge Dogter gebore 
alhier en het Laast gewoont te Amsterdam Dogter van David Berentsen. / den 4 September 
voor den Eersten maal / den 11 dito voor de twede maal / den 18 dito voor den Derden maal 
volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert / Bovestaande Persoonen Zijn den 
9 October 1796 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens attest van H.W. V.Woelderen 
Gereformeerde[n] Predicant alhier / S’Heerenbergh den 12 October 1796 / in fidem / J: De 
Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
22-9-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 9: Anno 
1796 / op den 22 September / Coram A. vink [en] Evert Poor / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Jan Boland Jonkman gebore alhier en woonagtig, / en Johanna Aleijda Egbers 
wedúwe van wilm verveúrden, gebore te Diedam en aldaar woonagtig. / den 25 September 
voor den Eerste maal / den 2 October voor den tweede maal / den 9 dito voor den Derde 
maal volgens relaas van den bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn 
den 13 October 1796 te Diedam getroúwd, volgens attest van F.W. Scheers Roomsch 
priester aldaar. / S’Heerenbergh den 15 October 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
15-10-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 10: 
Anno 1796 / op den 15 October / Coram Evert Poor [en] A: Vink / Zijn in wettigen 
ondertroúw opgenomen / Gerhardús Schlööters Jonkman Zoon van Peter Schlööters, gebore 
te U"dem, en aldaar woonagtig, / en Geertrúi Van Stege Jonge dogter gebore te Digteren en 
woonagtig te Stokkúm Dogter Van Jan Van Stege / den 16 October voor de Eerste maal / 
den 23 dito voor den tweden maal / den 30 dito voor den Derden maal volgens relaas van 
den Bode onverhindert geproclameert. / Bovestaande Perzoonen zijn den 30 October 1796 te 
Zeddam getroúwd Volgens attest van J. Behnen Roomsch Priester aldaar / S’Heerenbergh 
den 2 November 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
21-10-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 11: 
Anno 1796 / op den 21 October / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn in wettigen 
ondertroúw opgenomen / Hendricús Kniest wedúwenaar van Johanna Bannings, geboore 
alhier en woonagtig, / en Ida Búrgers Jonge dogter gebore alhier en woonagtig / den 23 
October voor de Eerste maal / den 30 dito voor de twede maal / den 6e November voor de 
Derde maal volgens relaas van de Bode onverhindert geproclameert. / Bovestaande 
Perzoonen Zijn den 6 November 1796 te S’Heerenberg getroúwd volgens attest van H:J: 
Arntsen Rooms Priester alhier / S’Heerenbergh den 7 November 1796 / in fidem / J: De 
Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
12-11-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 12: 
Anno 1796 op den 12 November / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn in Wettigen 
ondertroúw opgenomen / Harmanús Kok wedúwenaar van Geertrúi Sloesemans, geboore 
alhier en woonagtig, / en Hendrica Bisselings wedúwe van Harmanes Teling, geboore in 
Azewijn en alhier woonagtig / den 13 November voor de Eerste maal / den 20 dito voor de 
twede maal / den 27 dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert 
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Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den 27 November 1796 te S’Heerenbergh 
getroúwd volgens attest van H:J: Arntsen Roomsch Priester alhier / S’Heerenbergh den 28 
November 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
20-11-1796: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 13: 
Anno 1796 / op den 20 November / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn alhier op Attest 
van het Gerichte van Etten ten fine van Proclamatie aangetekent / Willem Hemming 
Jonkman gebore onder Netterden, en alhier woonagtig, / en Johanna Bongers wedúwe van 
wijnand Plankman, gebore onder Zilvolde en woonagtig onder Ravelder / den 20 November 
voor de Eerste maal / den 27 dito voor den twede maal / den 4 December voor den derde 
maal volgens relaas van den bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn 
den 6 December 1796 te Etten getroúwd volgens attest van P.H. Richen Roomsch priester 
aldaar / S’Heerenbergh den 12 December 1796 / in fidem / J: De Both Secretaris // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
21-1-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 14: Anno 
1797 / op den 21 Janúarij / Coram A: Vink, [en] Jan Kok / Zyn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Franciscús Josephús Daals Jonkman gebore alhier en woonagtig, Zoon van 
Hendricús Daals, / en Hendrijna Spliethoff Jonge Dogter geboore te Haalderen, en 
woonagtig onder Vrasseld / den 22 Janúarij voor den Eerste maal / den 29 dito voor den 
tweden maal / den 5 Febrúarij voor den Derde maal volgens relaas van den bode 
onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 7e Febrúarij 1797 te 
Emmerick getroút, volgens attest van J:F: Sparman [:sic] Rooms priester aldaar / S’Heeren-
bergh den 10 Febrúarij 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
27-1-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 15: Anno 
1797 / [tussengevoegd: op] den 27 Janúarij / Coram A: vink, [en] Evert Poor / Zijn in 
wettigen ondertroúw opgenomen / Albertús Teling wedúwenaar van Aaltjen Kraan, gebore 
alhier en woonagtig, / en Hendrica Stevens Jonge Dogter gebore te Azewijn en aldaar 
woonagtig / den 29 Janúarij voor de Eerste maal / den 5 Febrúarij voor den twede maal / den 
12 dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / 
Bovestaande Perzoonen Zijn den 14 Febrúarij 1797 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens 
attest van H:J: Arntsen Rooms priester alhier. / S’Heerenbergh den 15 Febrúarij 1797 / in 
fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
12-2-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 16: Anno 
1797 / op den 12 Febrúarij / Coram Evert Poor, [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Wilhelmús Thijsen, Jonkman gebore te Praast en alhier woonagtig, / en 
Johanna Brinkhúizen Jonge Dogter gebore te Zeddam en alhier woonagtig / den 12 Febrúarij 
voor den Eerste maal / den 19 dito voor den tweden maal / den 26 dito voor den Derde maal 
volgens relaas van den bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn te 
S’Heerenbergh op den 26. Febrúary [tussengevoegd: 1797] getroúwd, volgens attest van 
H:J: Arntsen Rooms priester alhier. / S’Heerenbergh den 27 Febrúarij 1797 / in fidem / J: 
De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
14-4-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 18: Anno 
1797 / op den 14 April / Coram Evert Poor [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen Derk Spekking Jonkman gebore onder Netterden, en alhier woonagtig, / en 
Johanna Tap Jonge Dogter, alhier geboren en woonagtig / den 16 April voor den Eerste maal 
/ den 23 dito voor de twede maal / den 30 dito voor de Derde maal volgens relaas van den 
bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 30 April 1797 te 
S’Heerenbergh getroúwd volgens attest van H:W: Van woelderen Gereformeerde Predicant 
alhier. / S’Heerenbergh den 1 Meij 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
14-4-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 19: Anno 
1797 / op den 14 April / Coram A: vink [en] Evert Poor / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Johannes Albertús van westhaven Jonkman gebore alhier en woonagtig, / en 
Hendrijna Kleijn Hesseling Jonge Dogter gebore onder Varseveld, en woonagtig onder 
Ligtenvoorden. / den 16 April voor de Eerste maal. / den 23 dito voor de twede maal / den 30 
dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert. / 
Bovestaande Perzoonen Zijn den 7e Meij 1797 te S’Heerenbergh getroúwd volgens attest 
van H:W: Van woelderen Gereformeerde predicant alhier / S’Heerenbergh den 8 Meij 1797 
/ in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
22-7-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 21: Anno 
1797 / op den 22 Júlij / Coram Evert Poor [en] A. vink / Zijn op vertoont Attest van den Se-
cretaris van Angerlo, alhier ten fine van Proclamatie aangetekend, / Júrjen Jansen, Zoon van 
Jan Derk Jansen wedúwenaar van wijlen Harmijna Aleijda van Neck, en Johanna Antonetta, 
Aleijda Pliester Jonge Dogter, en Dogter van Coenraad Pliester, gebore en woonagtig te 
Angerlo / den 23 Júlij voor de Eerste maal / den 30 dito voor de twede maal / den 6 
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Aúgústús voor de Derde maal volgens relaas van de Bode onverhindert Geproclameert / 
Bovestaande Perzonen zijn den 13 Aúgústús 1797 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens 
attest van H:W: van woelderen, Gereformeerde Predicant alhier / S’Heerenbergh den 20 
Aúgústús 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
15-9-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 22: Anno 
1797 / op den 15 September / Coram Evert Poor, [en] Jacobús van Hasz / Zijn in wettigen 
ondertroúw opgenomen / De Joode David Levij Jonkman gebore te Amsterdam, en alhier 
woonagtig, / en de Jodinne Golde Bendix Jonge Dogter gebore te Billerbeek bij Múnster en 
aldaar woonagtig / den 17 September voor de Eerste maal / den 24 dito voor de twede maal / 
den 1 October voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert 
/ in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] // Ao 1797 / den 8 October / Coram A: vink, 
Evert Poor, Jacobús van Hasz respective Húwelijks Commissarien der Stad S’Heerenbergh 
/ Compareerde bovestaande persoonen David Levij, en Golde Bendix, te kennen gevende dat 
dezelve zig op den 15 September dezes Jaars 1797 alhier in wettigen ondertroúw hadden 
laten opnemen, en verzogte ten gevolge van dien in het Húwelijk bevestigd te worden, en 
heeft men de zelve op haar verzoek /:na dat haar, het daar toe staande Formúlier dúidelijk 
was voorgelezen:/ in het Húwelijk bevestigt / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
29-9-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 24: Anno 
1797 / op den 29 September / Coram Jacobús van Hasz, [en] A: vink / Zijn in wettigen 
ondertroúw opgenomen / Hendricús Gúlker Zoon van Jacop Gúlker Jonkman gebore alhier 
en woonagtig, / en Maria Magdalena Daals, Dogter van Hendrick Daals, Jonge Dogter 
gebore alhier en woonagtig. / den 1 October voor de Eerste maal / den 8 dito voor de twede 
maal / den 15 dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert 
Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den 19 October 1797 te S’Heerenbergh 
getroúwd volgens attest van H:J: Arntsen Rooms Priester alhier / S’Heerenbergh den 20 
October 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink (2x) [Vink] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
7-10-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 26: Anno 
1797 / op den 7e October / Coram Evert Poor, [en] Jacobús van Hasz / Zijn in wettigen 
ondertroúw opgenomen / Johannes De Both, Zoon van Antoniús De Both Jonkman, Gebore 
alhier en Woonagtig, / en Johanna Vink Dogter van Albertús Vink, Jonge Dogter alhier 
geboore en woonagtig / den [15, veranderd in:] 8 October voor de Eerste maal / den 15 dito 
voor de twedemaal / den 22 dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onver-
hindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 24e October 1797 te S’Heeren-



J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2471 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

bergh getroúwd volgens attest van H:J: Arntsen Rooms Priester alhier / S Heerenbergh den 
24 October 1797 / in fidem / Franciscús de Both loco Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
13-4-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 29: Anno 
1798 / den 13 April / Coram A: Vink, [en] Evert Poor / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Derk Hendrik Eijgenhoúwer Jonkman gebore alhier te S’Heerenbergh en 
woonagtig, / en Gerritje Coenders Jonge Dogter gebore onder Gendringen, en woonagtig tot 
Emmerick / den 15 April voor de Eerste maal / den 22 dito voor de twedemaal / den 29 dito 
voor de Derdemaal volgens relaas van den Bode onverhindert geproclameert. / Bovestaande 
Persoonen Zijn op den 6 Mei 1798 te S’Heerenbergh getroúwd volgens attest van H:W: van 
woelderen Gereformeerden Predicant alhier / S’Heerenbergh den 7 Maij 1798 / in fidem / J: 
De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
1-6-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 35: Ao 
1798 / op den 1 Junij / Coram A: Vink, [en] Jacobús van Hasz / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Peter Weltings Jonkman gebore tot Amsterdam, en alhier woonagtig, [en] 
Hendrijna Beijers Jonge Dogter gebore alhier en woonagtig. / den 3 Júnij voor de Eerste 
maal / den 10 dito voor de twedemaal / den 17 dito voor de Derdemaal volgens relaas van 
den Bode onverhindert Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] // 
Bovestaande Persoonen Zijn op den 17 Júnij 1798 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens 
attest van H:J: Arntzen Rooms Priester alhier / S’Heerenbergh den 18 Júnij 1798 / in fidem 
/ J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
2-6-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 36: Ao 
1798 / op den 2 Junij / Coram A: Vink [en] Jacobús Van Hasz / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Johannes Jeene wedúwenaar van Engelijna Kúster alhier gebore en woonagtig 
te Kilder / en Johanna Maria Marsen Jonge Dogter gebore te varseveld en woonagtig te 
wijnbergen / den 3 Júnij voor de Eerste maal / den 10 dito voor de twedemaal / den 17 dito 
voor de Derde maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / in fidem / J: 
De Both Secretaris // [hieronder:] // Bovestaande Persoonen Zijn op den 22 Júnij 1798 te 
Zeddam getroúwd, volgens attest van J: Behnen Roomsch Priester aldaar / S’Heerenbergh 
den 24 Júnij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
22-6-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 38: Anno 
1798 / op den 22 Júnij / Coram Evert Poor [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertroúw 
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opgenomen / Roeleff Herfkens Jonkman gebore te Zeddam en woonagtig, / en Geertrúda 
Berentsen wedúwe van Leendert Cassander, gebore te Lengel en woonagtig te Zeddam / den 
24 Júnij voor de Eerste maal / den 1 Júlij voor de twedemaal / den 8 dito voor de Derdemaal 
zonder verhindering volgens relaas van den bode Geproclameert / in fidem / J: De Both 
Secretaris // [hieronder:] // Bovestaande Persoonen Zijn op den 10 Júlij 1798 te Zeddam 
Getroúwd volgens attest van J: Behnen Roomsch Priester aldaar / S’Heerenbergh den 11 
Júlij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ S’Heerenbergh [Berg]: 
6-7-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 39: Anno 
1798 / op den 6 Julij / Coram A: vink, [en] Jan Kok / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Johannes Lambertús van Roúwendal Jonkman geboore te Barneveld en 
woonagtig te Zeddam / en Anna Elisabeth Scheúrman Jonge Dogter geboore te S’Heeren-
bergh en woonagtig te Zeddam. / den 8 Júlij voor de Eerste maal / den 15 dito voor de 
twedemaal / den 22 dito voor de Derdemaal volgens relaas van den bode onverhindert 
Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] // Ao 1798 / den 22 Júlij / 
Coram A: vink, Evert Poor, Jacobús van Hasz en Jan Kok respective Huwelyks 
Commissarien der Stad S’Heerenbergh / Compareerden Bovestaande Persoonen [tussenge-
voegd: Johannes] Lambertús van Roúwendal, en Anna Elisabet Scheúrman met tússchen 
staan van de reets bij haar verwekte kinderen met namen Jan [tussengevoegd: van] Rouwen-
dal, en Anna Geertrúda [tussengevoegd: van] Roúwendal, te kennen gevende dat zij zig op 
den 6 Julij dezes Jaars 1798 alhier in wettigen ondertroúw hadden laten opnemen, en verzogt 
ten gevolgen van dien in het Húwelyk bevestigt te worden, en heeft men dezelve op haar 
verzoek na dat haar het daar toe staande Formúlier dúidelijk was voorgelesen, in ’t Huwelijk 
bevestigt / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 
1831 1832 
 
– Vink [Vink] ~ s Heerenberg [Berg]: 
6-12-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 6-12-1833 No 72 / Heden den Zesden der 
maand December een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Joseph Daals, Eigen werk doende oud acht en Zeventig jaren, wonende te s Heerenberg 
in deze Gemeente No. 105 / en Antonius Vink, Eigen werk doende oud dertig jaren, wonen-
de te s Heerenberg in deze Gemeente No. 100 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
vyfden der maand December dezes jaars, des voormiddags ten negen uren, in het huis No. 98 
te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en vyftig Jaren is overle-
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den Hendrik Ketelaar Zadelmaker, geboren en woonachtig geweest te s Heerenberg voor-
noemd, Zoon van wylen de Ehelieden Peter Ketelaar en Cornelia Tenhaaf, beide in deze Ge-
meente overleden, nalatende Zyne Ehevrouw Hendrina van Deelen, Zonder beroep wonende 
te s Heerenberg voornoemd / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met de Declaranten / [in de 
marge:] Overlyden van Hendrik Ketelaar. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1834 1835 1836 1837 
 
– Vink [Vink] ~ ’s Heerenberg [Berg] ~ Bergh [Berg]: 
16-1-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 16-1-1838 No 6. / Heden den Zestienden 
der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Een uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Laurens van Gessel, 
daglooner, oud Zestig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 99. en 
Hendrikus, Johannes Vink, Eigenwerkdoende oud Acht en dertig jaren, wonende te ’s Hee-
renberg in deze Gemeente No. 300 dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijftienden 
der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten Twee uren, in het huis No. 99 te ’s Heeren-
berg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en vijftig Jaren is overleden Fran-
ciscus, Johannes Beenen, Voerman, geboren te Dinxperlo en woonachtig geweest te ’s Hee-
renberg voornoemd, zoon van wijlen de Ehelieden Bernardus, Johannes Beenen en Christina 
Borkus, te Dinxperlo overleden, nalatende zijne Ehevrouw Antoinetta Ketelaar, te ’s Heeren-
berg voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden declarant, terwijl 
de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / H.J. Vink / E:V:Grotenhuis // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vink [Vink] ~ ’s Heerenberg [Berg] ~ Bergh [Berg]: 
26-1-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-1-1838 No 9. / Heden den Zes en Twin-
tigsten der maand Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Een 
uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem 
Rademaker, Blaauwverwer, oud Twee en Vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 102. en Antonius Vink, Eigenwerkdoende oud Vijf en dertig jaren, wonende 
te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 100. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijf 
en Twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des Avonds ten Vijf uren, in het huis No. 
104. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Veertig Jaren is 
overleden Hendrik Meeuwesen, Eigenwerkdoende, geboren en woonachtig geweest te ’s 
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Heerenberg voornoemd, ongehuwde Zoon van wijlen Arnoldus Meeuwesen, te ’s Heeren-
berg voornoemd overleden, en van diens nagelatene vrouw Clara Reuse, Eigenwerkdoende, 
te ’s Heerenberg voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, 
zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers 
overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens 
declaranten. / J.W. Rademaker / A Vink / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 
 
– Vink [Vink] ~ Bergh [Berg]: 
10-6-1845: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 10-6-1845 No 19 / Heden den Tienden der 
maand Júnij een duizend acht honderd vijf en veertig, is voor ons Engelbertús van 
Grotenhúis Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Johannes te 
Boekhorst, boereknecht oúd Vier en dertig Jaren, Jongman Geboren in deze Gemeente, en 
Woonachtig in de Gemeente Lobith, Meerderjarige Zoon van Wijlen Jan te Boekhorst, en 
van diens nagelatene Ehevroúw Catharina Geúrtsen, dagloonster woonachtig in deze Ge-
meente, ter Eenre, en Anna Hebing, Zonder beroep, oúd Een en dertig Jaren, Jongedochter, 
Geboren en Woonachtig in deze Gemeente, Meerderjarige dochter van Wijlen Bernardús 
Hebing, en van diens nagelatene Ehevroúw Cornelia Gúdde, Zonder beroep woonachtig in 
deze Gemeente, ter andere Zijde. / Dewelke in tegenwoordigheid van Engelbart Búrgers, 
Tapper oúd Zes en Vyftig Jaren, Jan Beúmer Voetbode oúd Drie en Vijftig Jaren, Antoniús 
Vink, Particúlier oúd Twee en Veertig Jaren, en Theodorús Martinús Weijers, Bode oúd Vijf 
en Twintig Jaren, allen Woonachtig in deze Gemeente door hun als getuigen hiertoe 
opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te 
willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene wettige 
redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle bij de Wet tot 
dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als: / I. Een Geboorte bewys van den 
Brúidegom Sub A / 2o Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale Militie Sub 
B. / 3o Een Acte van bekendheid Constateerende de Geboorte der Brúid Sub C / 4o Een 
Certificaat van de onverhinderd ergane Húwelijksafkondigingen in de Gemeente Herwen 
Sub D / 5o Een gelijk Certificaat van afkondiging in deze Gemeente Sub E: / En Bruidegom 
en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander 
tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Johannes 
te Boekhorst en Anna Hebing door het Huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze 
Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, dewelke na 
duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens den Brúidegom, en Getúigen, 
terwijl de Brúid verklaarde niet te kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 
1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
1894 1895 1896 1897 
 
– Vink [Vink] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
11-1-1898: Geboortenregister Gemeente Bergh, 11-1-1898 No. 8. / Heden den elfden Januari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth 
tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Petrus Wilhelmus Welling, oud negen en twintig jaren, 
van beroep timmerman, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote 
Maria Sophia Janssen, zonder beroep, op den tienden Januari dezes jaars, des avonds ten zes 
uur, ten huize van hem aangever, te Kilder, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind 
van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Johannes Antonius. / Waarvan 
wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius Henricus Vink, oud 
negen en vijftig jaren, van beroep tapper, en Gerhardus Marinus Eijt, oud negen en twintig 
jaren, van beroep timmerman, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onder-
teekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde Vink ~ Berg] 
 
– Vinkwyk [Vinkwyk] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 

J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2476 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 
 
– Vinkwyk [Vinkwyk] ~ Berg [Berg]: 
12-6-1828: Geboortenregister Gemeente Berg, 12-6-1828 No 80 / Heden den Twaalfden der 
maand Juny één duizend acht honderd acht en twintig, des nademiddags om Vyf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit van Schriek, Landbouwer oud twee 
en Vyftig jaren, wonende te Vinkwyk in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te 
maken acte van geboorte van een Dochter welke Zyne Ehevrouw Jacoba Kampschreur, Oud 
Een en Veertig jaren, op Donderdag den twaalfden der maand Juny dezes jaars, des Morgens 
ten Agt uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaart heeft de voornaam te willen 
geven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Dirk Span Landbouwer, oud Een en Vyftig jaren, en van Gerrit Oberink, Eigen werk doende 
oud Vier en Dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de 
beide getuigen, hebbende de Declarant Verklaard niet te Kunnen Schryven / [in de marge:] 
Geboorte van Johanna van Schriek. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1829 1830 1831 1832 
 
– Vinkwyk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
29-11-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 29-11-1833 No 70 / Heden den Negen en 
Twintigsten der maand November een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags 
om Elf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Cornelis Berntsen, Landbouwer oud vyftig jaren, wonende te Vink-
wyk in deze Gemeente No. 71 / en Jan van Enst, Landbouwer oud Vier en veertig jaren, wo-
nende te Vinkwyk in deze Gemeente No. 71 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den acht 
en Twintigsten der maand November dezes jaars, des voormiddags ten tien uren, in het huis 
No. 72 te vinkwyk binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee en twintig Jaren is 
overleden Alberta van Remmen boerenwerkdoende, geboren en woonachtig geweest te 
Vinkwyk voornoemd, ongehuwd, dochter van de Ehelieden Evert van Remmen, dagloner, 
en Johanna Siemes, te Vinkwyk voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met de 
Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Alberta van Remmen. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 2-1-1834 No 1. / Heden den Tweeden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Tien uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Hendrik Thus, Landbouwer oud Vijf en Dertig jaren, wonende te Vinkwijk in deze 
Gemeente No. 90. / en Willem Hendriksen, Kleermaker, oud Vier en Dertig jaren, wonende 
te Vinkwijk in deze Gemeente No. 86. / dewelke ons hebben [doorgestreept: verklaard, dat 
op den ... der maand ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... binnen deze Ge-
meente, in den ouderdom van ... is overleden] vertoond een levenloos Kind van het man-
nelyk Geslacht, hetwelk op den Eersten dezer maand, des Avonds ten Acht uren, ter wereld 
is gebragt door Willemina Damen, oud zeven en Dertig Jaren, Ehevrouw van Peter Melissen, 
Landbouwer, oud vyf en veertig Jaren, woonachtig te Vinkwijk voornoemd No 88. / 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 declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Melissen. dood vertoond 
kind van het mannelijk Geslacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 
 
– Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
6-4-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 6-4-1838 No 30. / Heden den Zesden der 
maand April 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 Peter Melissen, Landbouwer, oud 
Negen en veertig jaren, wonende te Vinkwijk, in deze Gemeente No. 88. en Henricus Thus, 
Landbouwer, oud negen en dertig jaren, wonende te Vinkwijk, in deze Gemeente No. 90. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyfden der maand April dezes jaars, des Avonds 
ten Vijf uren, in het huis No. 91. te Vinkwijk binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
drie en twintig Jaren is overleden Hermanus van Onna, daglooner, geboren te Didam, en 
woonachtig geweest te Vinkwijk voornoemd, ongehuwde Zoon van wijlen de Ehelieden 
Hendrik van Onna en Everdina Daniëls, overleden te Didam. / Ons van deze verklaring ver-
zekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
met declaranten. / P Melissen / H Thus / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
13-6-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 13-6-1838 No 50. / Heden den Dertienden 
der maand Junij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
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Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Christoffel Melissen, Eigen-
werkdoende, oud twee en vijftig jaren, wonende te Vinkwijk, in deze Gemeente No. 89. en 
Hendrik Lap, Boerenknecht, oud Een en dertig jaren, wonende te Vinkwijk, in deze Ge-
meente No. 91. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der maand Junij dezes 
jaars, des namiddags ten Vier uren, in het huis No. 87. te Vinkwijk binnen deze Gemeente, 
in den ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren is overleden Hendrik Kremer, Landbouwer, 
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wijlen de Ehelieden Hendrik 
Kremer en Mechtilda Kaal, in deze Gemeente overleden, nalatende zijne Ehevrouw Helena 
Damen, zonder beroep, te Vinkwijk voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring ver-
zekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
met declaranten. / E:V:Grotenhuis / C Melissen / H lap // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 
28-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 
 
– Vinkwyk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
28-10-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
1845. / Rol van Strafzaken // [Volg No:] 33 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] Derk 
Span // [Aard der Overtreding:] [slecht leesbaar: Verv in allen (?)] van een publieken weg // 
[Woonplaats:] Vinkwyk gem. Bergh // [Datum van het Vonnis:] id [= 28 Oct.] // [Aard van 
het Vonnis:] [Boete ad] f 1.00 en [Kosten ad] f [bedrag onleesbaar door beschadiging] // 
[afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 7-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 
1862 
 
– Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
13-1-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 13-1-1863 No. 5 / Heden den dertienden 
Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Evert Berntsen oud een en zeventig jaren, van beroep arbeider en Jan Jansen oud dertig 
jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben ver-
klaard, dat op den elfden Januarij dezes jaars, des avonds ten zeven uren, in het huis No. 7. in 
Vinkwijk binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en zeventig jaren is overleden: 
Jan van Enst landbouwer geboren en wonende in deze Gemeente, Weduwenaar van Everdina 
Keuper en zoon van de echtelieden Mijnoldus van Enst en Catharina Kersjes, beide overle-
den. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de 
aangevers / E Berntsen / J. Jansen / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-
1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
8-6-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 8-6-1863 No. 58. / Heden den achtsten Junij 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burgemeester Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Hendrikus Wilhelmus Rikken oud een en zestig jaren, van beroep arbeider en Willem Span 
oud negen en veertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke 
Ons hebben verklaard, dat op den achtsten Junij dezes jaars, des morgens ten drie uren, in 
het huis No. 1c in Vinkwijk binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en veertig 
jaren is overleden: Hermine Besseling, dagloonster, geboren en wonende in deze Gemeente, 
weduwe van Albertus Rieks [:of: Ruks?] en dochter van de echtelieden Johan Besseling en 
Joanna Baakman [:of: Bankman?] beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opge-
maakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / [in een zeer beverig handschrift:] 
H.W Rikken / W Span / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 17-1-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vinkwijk [Vinkwyk] ~ Bergh [Berg]: 
12-6-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-6-1863 No. 61 / Heden den twaalfden 
Junij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Christoffel Melissen oud zeven en zeventig jaren, van beroep landbouwer en Johannes 
Kremer oud veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; 
welke Ons hebben verklaard, dat op den elfden Junij dezes jaars, des middags ten twaalf 
uren, in het huis No. 15 in Vinkwijk binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zes en 
zestig jaren is overleden: Maria Leitink, buiten [renvooi: beroep / renvooi goedgekeurd], 
geboren en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Johannes Engelberts dagloner wo-
nende te Vinkwijk en dochter der echtelieden Jan, Hermen Leitink en Anna Willing, beide 
overleeden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met 
de aangevers. / C Melissen / J Kremer / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 
18-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde Vinkwyk ~ Berg] 
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– Visser [Visser] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 
 
– Visser [Visser] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
26-2-1816: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-2-1816 No 4 / Heden den Zes en twin-
tigsten der maand febrúarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om half 
tien uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Berent Gerritsen 
daghuurder oud agt en twintig jaren, / en Derk Helmichs Boer oud Zes en dertig jaren / beide 
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten 
der maand februarij des jaars 1816, des Nagts ten Elf uren, in het huis No. 62 binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van agt en vijftig jaren is overleden Jan Visser Eheman Van 
Berndina Otters Zoon van Gradús visser en Aleida vrij overleeden / 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 ondertee-
kend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1817 1818 1819 1820 1821 
 
– Visser [Visser] ~ Bergh [Berg]: 
1-7-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 1-7-1822 No 88 / Heden den Eersten der 
maand Julij een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Giesje Stevens, vroedvroúw, oúd 
Zes en veertig Jaren, bij afwezenheid van den vader Jan Willem Rademaker; winkelier, 
woonachtig te s Heerenberg, oúd negen en dertig Jaren, daartoe gekwalificeert [doorge-
streept: oud ... jaren,] woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [doorgestreept: zijne Ehevrouw] de 
Ehevroúw van Jan Willem Rademaker met name Arnolda van Dillen oud veertig jaren, op 
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Zondag den dertigsten der maand junij dezes Jaars des voor de middags ten negen uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van 
Johannes Engelbertús / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Jan Visser Eigen werk doende oud drie en Zestig jaren, en van Jan Kemper, van beroep 
Kúiper oud drie 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 ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de 
Declarante qq en beide getúigen. / [in de marge: Geboorte van Johannes Engelbertús 
Rademaker] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Visser [Visser] ~ Wynbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
5-1-1833: Geboortenregister Gemeente Bergh d.d. 5-1-1833 No 2 / Heden den Vyfden der 
maand January des jaars achtien honderd drie en dertig, des voormiddags om Elf uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Willem Visser, Eigen werk doende oud drie en vyftig jaren, wonende te Wynbergen 
in deze Gemeente No. 149 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van 
eenen Zoon welke Zyne Ehevrouw Reindje Hendriksen, oud drie en dertig jaren, op Vrydag 
den Vierden der maand January dezes jaars, des morgens ten drie uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Henricus / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Onna 
Steenbakker oud twee en zestig jaren, wonende te wynbergen in deze Gemeente No. 142 en 
van Jacobus Helling Schoenmaker oud vier en dertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 136 opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, 
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. met de Getuigen, hebbende de declarant ver-
klaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Henricus Visser // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Visser [Visser] ~ Dykhuizen [Dykhuizen] ~ Bergh [Berg]: 
16-12-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 16-12-1833 No 74 / Heden den Zestienden 
der maand December een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren 
zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Gradus Arentz, Landbouwer oud twee en veertig jaren, wonende te Klein azewyn in 
deze Gemeente No. 101 / en Johannes van Loon, Eigen werk doende oud Vier en twintig 
jaren, wonende te Kleinazewyn in deze Gemeente No. 104 / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den Veertienden der maand December dezes jaars, des namiddags ten vier uren, in het 

J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2482 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

huis No. 94b te Dykhuizen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en dertig 
Jaren is overleden Lambertus Visser, Zonder beroep, geboren in de Stad Döetinchem en te 
Dykhuizen voornoemd woonachtig geweest, ongehuwd, Zoon van wylen Catharina Visser 
overleden in de Stad Doetinchem binnen deze Provincie / 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 
Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Lambertus Visser. // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– Visser [Visser] ~ Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
12-4-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-4-1834 No 32. / Heden den Twaalfden 
der maand April een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om Negen uren 
zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ver-
schenen / Willem Visser, Veldwachter, oud Zeven en veertig jaren, wonende te Vethuizen, 
in deze Gemeente No. 94b, / en Derk Goossen, daglooner, oud Vier en veertig jaren, wonen-
de te Klein Azewijn in deze Gemeente No. 102 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Elfden der maand April dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 103 te Klein 
Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Dertien Jaren is overleden Albertus 
Ising, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Klein Azewijn voornoemd, Zoon 
van Hendrik Ising, daglooner, en Geertruida Span, Ehelieden te Klein Azewijn voornoemd 
woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze 
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, 
na voorlezing, door ons is onderteekend, met den eersten declarant, terwyl de tweede ver-
klaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / [in de marge:] Overlijden van Albertus Ising. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Visser [Visser] ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
10-3-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 10-3-1835 No 23. / Heden den Tienden der 
maand Maart een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om Negen uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerende Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Peter Bunk, daglooner, oud Zes en vyftig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze Ge-
meente No. 46. / en Gradus Visser, daglooner, oud drie en Dertig jaren, wonende te Groot 
Azewijn, in deze Gemeente No. 45. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negenden 
der maand Maart dezes jaars, des Avonds ten half tien uren, in het huis No. 47. te Groot 
Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vijftien Jaren is overleden Willem 
Berndsen, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Groot Azewijn voornoemd, 
Zoon van Hendrik Berndsen, daglooner, en Berendina Overbeek, Ehelieden te Groot 
Azewijn voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben 
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wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / [in de marge:] 
Overlijden van Willem Berndsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– Visser ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
29-3-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 29-3-1838 No 29. / Heden den Negen en 
Twintigsten der maand Maart 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 Willem Visser, 
Veldwachter, oud Een en vijftig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 53. en 
Johannes Henricus Overdonk, Bakker, oud Een en dertig jaren, wonende te Zeddam, in deze 
Gemeente No. 38. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negen en twintigsten der 
maand Maart dezes jaars, des morgens ten Vier uren, in het huis No. 56 te Zeddam binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van Vier dagen is overleden Hermanus van Uum, geboren 
en woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, Zoon van Willem van Uum, daglooner, en 
Gerritje Te Boekhorst, Ehelieden, te Zeddam voornoemd woonachtig. / Ons van deze verkla-
ring 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 declaranten. / W: Visser / J H overdonk / E:V:Grotenhuis // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 
1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1999 2000 [einde Visser ~ Berg] 
 
– Vlaskamp [Vlaskamp] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
20-5-1788: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
97): / 1788 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d: 20 Meij / Johanna Vlaskamp / met attestatie 
van Dingslaken // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 

J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2484 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

– Vlaskamp [Vlaskamp] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
29-4-1789: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
100): / 1789 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d: 29 April / Johanna Vlaskamp / naar 
Dingslaken. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vleeshouwer ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
24-1-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-1-1863 No. 9. / Heden den vier en twin-
tigsten Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Bur-
gemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Antonius, Bernardus Bosch vader van het in deze acte, bedoelde kind oud 
drie en veertig jaren, van beroep vleeschhouwer en Johannes ten Have oud zeven en dertig 
jaren, van beroep Koperslager beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben ver-
klaard, [doorgestreept: dat op den ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... in ... 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden:] Aantegeven een levenloos 
kind van het mannelijke geslacht, hetwelk op den drie en twintigsten dezer maand, des 
avonds ten negen uren, is geboren uit Theodora Elshoff, echtgenoot van den eersten aan-
gever, wonende te ’s Heerenberg No 86 binnen deze Gemeente. / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / A: Bosch / J ten Have 
/ C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voerman ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
6-1-1826: Memories van Successie, Registratiekantoor Terborg, 6-1-1826, Rijksarchief 
Arnhem [doos nr. 9, volgnummer met potlood: 10] / Memorie van aangifte betreffende de 
nalatenschap van wylen Wilhelmina Kneuvers, ongehuwd als dienstmaagd gewoond 
hebbende en overleden te Didam den zesden January achtien honderd zesentwintig / Opge-
maakt door: / Hendrik Boshuizen voerman, en deszelfs echtgenoote Theodora Kneuvers; 
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deze onder assistentie en op authorisatie van haren echtgenoot voornoemd beide wonende te 
’s Heerenberg alwaar zy ten hunnen huize domicilie kiezen. / Deeze Vrouw is de éénige en 
volle zuster, en dus haren man de Zwager van de overledene; terwyl zy echter te gelyk, 
ingevolge natenoemen testamentaire dispositie, in deezen boedel elk voor de helft zyn 
beregtigd / En wordt mits deezen aangegeven: / Io Dat de overledene één testament den 
tweeentwintigsten September 1800 vyfentwintig, voor den Notaris Arnold Rietveld en 
getuigen te s Heerenberg gepasseerd, hetwelk den vyfentwintigsten January deezes jaars te 
Terborg is geregistreerd heeft achtergelaten waarby de testatrice alléén heeft gewild: / Dat de 
ehelieden aangeveren voornoemd (:haren Zwager en Zuster:) de algeheele erfgenamen harer 
nalatenschap zullen zijn. / II Dat de overledene geene as- of descendenten nalaat en dus ook 
geene anderen, dan alléén de aangeveren iets uit deezen boedel genieten / III Dat deze 
nalatenschap geene Schulden, maar ook geene onroerende goederen in zich bevat, terwyl het 
active slechts bestaat in: / a. Eene onderhandsche schuldbekentenis groot in het geheel 
honderd guldens Staande ten laste van Harmen Diederink te Doesburg, en ten behoeve der 
overledene / b. De kleederen en lyfstoebehoren van de overledene door de aangeveren 
waardig geschat tachtig guldens. / Zoo dat de waarde deezer nalatenschap zich beloopt ééne 
Som van honderd tachtig guldens. / IIII Dat door dit overlyden geen fidei commis 
gedevolveerd noch vruchtgebruik afgestorven noch eigendom van lyftuchtelyk capitaal of 
goed overgegaan is. / Uit al het voorgaande blijkt dat de onderhavige nalatenschap geenzints 
aan belasting is onderworpen. / In waarheids kennis is deeze geteekend door den eerstge-
noemden aangever, terwyl de tweede aangeefster verklaart niet te kunnen schryven hetwelk 
by deeze hunne mede onderteekening geattesteerd wordt door Frans Xaver Lodowyk [:sic] 
de Both, en Wander te Boekhorst particulieren beide wonende te s Heerenberg. / De over-
gifte deezer Memorie van aangifte is gedaan ten Kantoore van Registratie enz te Terborg op 
heden den [datum niet ingevuld] 1800 zes en twintig // De Burgemeester van Didam ver-
klaard, dat Wilhelmina Kneuvers dienstmaagd laats gewoond hebbende in deze Gemeente en 
aldaar overleden voor zoo veel haar bekend geene vaste goederen onder Didam heeft nage-
laten. / Didam den 18 Mei 1826 / De Burgemeester voornoemd / G.J. van Embden // [af-
schrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1827 1828 1829 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 79): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 15 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 3] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 14 
– Naam: Leendert Van Gissel 
– Geboren: 1796 
– Beroep: voerman 
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– Stemrecht: Ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 27-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 174): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– Volgnommer: 32 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 31 
– Naam: Willem Ten Haaf 
– Geboren: 1782 
– Beroep: Voerman 
– Stemrecht: Ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1831 1832 1833 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
3-1-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 3-1-1834 No 3. / Heden den Derden der 
maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig des middags om Twaalf uren zijn 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Hendrik Weijman, eigen werk doende, oud Zestig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in 
deze Gemeente No. 60. / en Franciscus, Wilhelmus Kok, Verwer, oud Zeven en twintig 
jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 61. / dewelke ons hebben verklaard, 
dat op den Tweeden der maand Januarij dezes jaars, des middags ten Twaalf uren, in het huis 
No. 58. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en Vijftig Jaren 
is overleden Maria De Both, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, 
dochter van wylen de Ehelieden Antonius De Both en Willemina Loefs, beide overleden, te 
’s Heerenberg voornoemd, nalatende haren Eheman Wilhelmus, Jacobus Ten Haaf, 
voerman, te ’s Heerenberg voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den 
tweeden declarant, terwijl de eerste declarant verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / [in 
de marge:] Overlijden van Maria De Both. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voerman ~ s Heerenberg [Berg]: 
22-7-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 22-7-1834 No 44 / Heden den Twee en 
Twintigsten der maand July een duizend acht honderd vier en dertig des middags om Twaalf 
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uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Hendrik Jan Beerendsen, Voerman oud negen en vyftig jaren, wonende 
te s Heerenberg in deze Gemeente No. 107 / en Pantaleon Hajenius, Heelmeester en 
Apotheker oud Vier en dertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 107a / 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der maand July dezes jaars, des 
avonds ten zes uren, in het huis No. 107 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Twee en Tachtig Jaren is overleden Otto Hubertus Veltkamp, gepensioneerde, 
geboren te Aalten, Provincie voornoemd en woonachtig geweest te s Heerenberg voor-
noemd, weduwnaar van Evertje Brilman, overleden te Emmerik, Koningryk Pruissen, Zynde 
de namen der ouders van den overleden [:sic] aan de Declaranten onbekend / Ons van deze 
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend. benevens Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Otto Hubertus 
Veltkamp. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
27-5-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 27-5-1835 No 47. / Heden den Zeven en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om half 
tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerende Bur-
gemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Jan Lensen, Deurwaarder bij het Vredegerigt, oud Acht en vijftig jaren, 
wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 55. / en Willem Ten Haaf, Voerman, oud 
drie en vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 58. / dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des Morgens ten 
Acht uren, in het huis No. 57. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Acht Jaren is overleden Anna Maria Petronella van de Kasteele, geboren te Abkoude, 
Provincie Utrecht, en zich opgehouden hebbende te s Heerenberg voornoemd, dochter van 
den Heere Gerrit van de Kasteele, Rentenier, woonachtig te Amsterdam, en van vrouwe 
Peternella Jacoba Tencij, zich ophoudende te ’s Heerenberg voornoemd. / Ons van deze ver-
klaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend, benevens declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Anna, Maria, Petronella 
van de Kasteele. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
16-1-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 16-1-1838 No 6. / Heden den Zestienden 
der maand January een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Een uren zijn 
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voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Laurens van Gessel, 
daglooner, oud Zestig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 99. en Hen-
drikus, Johannes Vink, Eigenwerkdoende oud Acht en dertig jaren, wonende te ’s Heeren-
berg in deze Gemeente No. 300 dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijftienden der 
maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten Twee uren, in het huis No. 99 te ’s Heerenberg 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en vijftig Jaren is overleden Franciscus, 
Johannes Beenen, Voerman, geboren te Dinxperlo en woonachtig geweest te ’s Heerenberg 
voornoemd, zoon van wijlen de Ehelieden Bernardus, Johannes Beenen en Christina Borkus, 
te Dinxperlo overleden, nalatende zijne Ehevrouw Antoinetta Ketelaar, te ’s Heerenberg 
voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden declarant, terwijl 
de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / H.J. Vink / E:V:Grotenhuis // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
30-5-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 30-5-1838 No 47. / Heden den Dertigsten 
der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des middags om Twaalf uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Willem ten Haaf, Voerman, 
oud Zes en Vyftig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 58. en Bernardus 
Menting, Winkelier oud Zes en dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente 
No. 60. dewelke ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten der maand Mei 
dezes jaars, des Avonds ten Acht uren, in het huis No. 59. te ’s Heerenberg binnen deze Ge-
meente, in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren is overleden Liefman, Mozes Pach, 
Caschetsnijder, geboren te Arnhem en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, 
Zoon van wijlen de Ehelieden Mozes, Salomon Pach, mede te ’s Heerenberg overleden en 
Judith Liefman, overleden te Rotterdam, nalatende zijne Ehevrouw Roosje Levi, zonder be-
roep, te s Heerenberg woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / 
E:V:Grotenhuis / W ten Haaf / B Menting // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 28-5-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
13-6-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 13-6-1838 No 51. / Heden den Dertienden 
der maand Junij een duizend acht honderd acht en dertig des middags om Twaalf uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Beumer, Klompen-
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maker, oud Vijf en veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 128. en 
Jacobus Böhmer, Voerman, oud Vijf en dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Ge-
meente No. 130, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertienden der maand Juny 
dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 127. te ’s Heerenberg binnen deze Ge-
meente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Derk Spekking, daglooner, 
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wijlen de Ehelieden Arend 
Spekking overleden te Gendringen, en Geertruida Lamers, in deze Gemeente overleden, 
nalatende zijne Ehevrouw Johanna Tap, zonder beroep, wonende te ’s Heerenberg voor-
noemd. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte op-
gemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na 
voorlezing, door ons is onderteekend, benevens declaranten / E:V:Grotenhuis / B Beúmer / J 
Böhmer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 28-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– voerman ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
9-6-1840: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 9-6-1840 No 61. / Heden den Negenden der 
maand Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, 
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen: Jan Jansen, daglooner, oud Acht en Vijftig jaren, en Willem Romberg, 
Voerman oud Zes en Vijftig jaren, beide wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente, 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Achtsten der maand Junij dezes jaars, des 
morgens ten Zeven uren, in het Huis No. 123 te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Een en twintig [sc.: jaren] is overleden Maria Sluiter, zonder beroep, geboren 
en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, Ongehuwde Dochter van Theodorus 
Sluiter, Kleermaker en Aleida Daals, Ehelieden te ’s Heerenberg voornoemd woonachtig. / 
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze Acte opgemaakt 
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, 
door ons is onderteekend, met declaranten. / E:V:Grotenhuis / J Jansen / W Romberg // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 
1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 
 
– voerman ~ Bergh [Berg]: 
24-8-1868: Geboortenregister Gemeente Bergh, 24-8-1868 No 110 / Heden den Vier en twin-
tigsten Augustus achttien honderd acht en zestig, is voor ons Carolus van Hugenpoth Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Lambertus Leopoldus Mutter oud zes en dertig jaren, van beroep winke-
lier woonachtig in deze Gemeente, welke verklaarde dat zijne echtgenoot Anna Gerharda 
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Westerman op den Vier en twintigsten Augustus achttien honderd acht en zestig, des nachts 
ten half een uren, ten huize van hem aangever in s Heerenberg No 69 binnen deze Gemeente, 
is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden 
Martinus, Gerhardus, Gijsbertus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoor-
digheid van Wilhelmus Gerhardus Tervoert oud zevenendertig jaren, van beroep zadelmaker 
en Hendrikus Dijkman oud drie en dertig jaren, van beroep voerman beide woonachtig in 
deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend, met den aangever en de getuigen. 
 
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 
 
– voerman ~ Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
5-1-1900: Geboortenregister Gemeente Bergh, 5-1-1900 No 2. / Heden den vijfden Januari 
negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Derk Jan Bruil, oud achtendertig jaren, van beroep 
voerman, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Hendrika 
Heesen, zonder beroep, op den vijfden Januari dezes jaars, des nachts ten een uur, ten huize 
van hem aangever te Klein Azewijn, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van 
het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Frederik. / Waarvan wij deze Akte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernardus Johannes Petrus Bongers, oud negen 
en dertig jaren, van beroep grofsmid, en Hermanus Johannes Smit, oud zes en dertig jaren, 
van beroep Gemeentesecretaris, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, 
onderteekend met den aangever en de getuigen. / P J Bruil / B J P Bongers / Smit / 
JNBvHugenpothtotAerdt [= Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth tot Aerdt] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 1998 1999 2000 [einde voerman ~ Berg] 
 
– Voert [Voert] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
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1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 
 
– Tervoert [Voert] ~ Berg [Berg]: 
23-2-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 23-2-1827 No 18 / Heden den drie en twintig-
sten der maand Februarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des Voordemiddags 
om Elf uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardús Beúmer, Eigen 
werk doende oud Vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Aleida Hoksbergen 
oud drie en dertig jaren, op Woensdag den Een en twintigsten der maand Febrúarij dezes 
jaars, des Avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Gradús. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegen-
woordigheid van Willem Scholten Kledermaker, oud Negen en Veertig jaren, en van Gradus 
Tervoert, Eigen werk doende. oud Vier en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeen-
te, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den declarant en de getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Gradús 
Beúmer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tervoert [Voert] ~ Berg [Berg]: 
5-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 5-3-1827 No 22 / Heden den [nogmaals: den] 
vyfden der maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om 
Elf uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Gradus Tervoert, van beroep 
Gist Slyter oud vier en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Johanna Berntsen, 
oud vier en twintig jaren, op Zondag den Vierden der maand Maart dezes jaars, des 
namiddags ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Johannes / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in te-
genwoordigheid van Willem Scholten, Kledermaker, oud negen en veertig jaren, en van 
Bernardus Beumer, dagloner oud Vier en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
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onderteekend met den Declarant en Getúigen / [in de marge:] Geboorte van Johannes 
Tervoert. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Tervoert [Voert] ~ s Heerenberg [Berg]: 
4-5-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 4-5-1833 No 40 / Heden den Vierden der 
maand Mei een duizend acht honderd drie en dertig des namiddags om Een uren zijn voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor fungerend Burgemeester en Ambte-
naar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Johannes Theodorus Teeling, Schoenmaker oud drie en dertig jaren, wonende te s Heeren-
berg in deze Gemeente No. 156 / en Hermanus van Zalingen, Schoenmaker oud twee en 
dertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 150 / dewelke ons hebben ver-
klaard, dat op den derden der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten half twaalf uren, 
in het huis No. 155 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen 
dagen is overleden Johannes Everhardus Gregorius, geboren en woonachtig geweest te s 
Heerenberg voornoemd, zoon van Willem Gregorius, dagloner en van Johanna Tervoert, 
Ehelieden wonende te s Heerenberg voornoemd / 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 
Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Johannes Everhardus Gregorius. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Tervoert [Voert] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
6-5-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 6-5-1833 No 41 / Heden den Zesden der 
maand Mei een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om Tien uren zijn voor 
ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en Amb-
tenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Willem Meijer, Landbouwer, oud negen en twintig jaren, wonende te Lengel, in deze Ge-
meente No. 4. / en Derk Schluiter, BoerenKnecht oud Acht en twintig jaren, wonende te 
Lengel, in deze Gemeente No. 3. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vierden der 
maand Mei dezes jaars, des Avonds ten vijf uren, in het huis No. 5. te Lengel binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van Een en Zeventig Jaren is overleden Leendert Messing, 
dagloner, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, Zoon van wijlen de 
Ehelieden Albert Messing en Helena Tervoert, beide te Lengel voornoemd overleden, 
nalatende zyne Ehevrouw Johanna Bod, dagloneres, aldaar woonachtig. / Ons van deze ver-
klaring 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 declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Leendert Messing. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1834 1835 1836 1837 
 
– Tervoert [Voert] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
4-1-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 4-1-1838 No 3. / Heden den Vierden der 
maand Januarij 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 Elbers, Landbouwer, oud 
vier en veertig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 30. en Willem Heiltjes, 
Landbouwer, oud Twee en veertig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 31. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tweeden der maand Januarij dezes jaars, des 
voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 21. te Lengel binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Vier en Negentig Jaren is overleden Reinera Messing, zonder beroep, geboren 
en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, dochter van wijlen de Ehelieden Hendrik 
Messing en Margaretha Tervoert, weduwe van Willem Singeldonk, alle te Lengel voor-
noemd mede 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 den eersten declarant, terwijl 
de tweede verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / J: Elbers / E:V:Grotenhuis // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– Tervoert [Voert] ~ Bergh [Berg]: 
21-7-1840: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): / 
Lyst der Strafzaken [sc.: voorgekomen by het Kantongeregt te Terborg, regt doende in zake 
van Policie over den Jare] 1840 // [No:] 8 // [Naam en Voornaam der gedaagden:] Tervoert 
Jan // [Woonplaats:] Bergh // [Aart der Overtreding:] schapen doen weiden op een anders 
grond // [Aart van het Vonnis:] den 21 Julij 1840 vrijgesproken bij ontstentenis van bewijs // 
[afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 22-11-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 
 
– ter Voert [Voert] ~ Bergh [Berg]: 
30-10-1845: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 30-10-1845 No 34. / Heden den dertigsten 
der maand October een duizend acht honderd vijf en veertig, is voor ons Engelbertús van 
Grotenhúis Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Hendrik Jan 
Ter Voert: Landboúwer, oúd Zeven en dertig jaren jongman, geboren en woonachtig in deze 
Gemeente, Meerderjarige Zoon van wijlen de Ehelieden Willem Ter Voert, en Hendrika 
Kersjes: ter eenre, en Wilhelmina Berendina Renting: dienstmeid, oúd Negen en dertig jaren, 
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jongedochter geboren in de Gemeente Gendringen, en woonachtig in deze Gemeente, 
meerderjarige dochter van de Ehelieden Gerrit Willem Renting Landboúwer, en Geertrúid 
Kolenbrander woonachtig in de Gemeente Gendringen ter andere Zijde. / Dewelke in tegen-
woordigheid van Jan Beúmer Voetbode oúd drie en Vijftig jaren, Wenceslaús Bongers, 
hoefsmid oúd Vijf en dertig jaren, Cornelis Beerendsen, bakker oúd Vyf en dertig jaren, en 
Gradus Derksen kleermaker oúd twee en dertig jaren allen woonachtig in deze Gemeente 
door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun 
voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek 
voldoende, en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is 
voorgekomen, ons alle bij de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, 
als: / I. Een Geboorte Acte van den Brúidegom Sub A / 2o Een Certificaat van deszelfs 
voldoening aan de Nationale Militie Sub B: / 3o Een Geboorte Acte van de Brúid Sub C: / 4o 
Een Certificaat van de onverhinderd ergane Huwelijksafkondigingen in deze Gemeente Sub 
D. / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard 
hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, 
dat Hendrik Jan Ter Voert: en Wilhelmina Berendina Renting: door het Huwelijk zijn 
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde 
Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, 
benevens brúidegom en getúigen, terwijl de brúid verklaarde niet te kunnen Schrijven. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 
1862 1863 1864 1865 1866 1867 
 
– Tervoert [Voert] ~ Bergh [Berg]: 
24-8-1868: Geboortenregister Gemeente Bergh, 24-8-1868 No 110 / Heden den Vier en twin-
tigsten Augustus achttien honderd acht en zestig, is voor ons Carolus van Hugenpoth Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Lambertus Leopoldus Mutter oud zes en dertig jaren, van beroep winke-
lier woonachtig in deze Gemeente, welke verklaarde dat zijne echtgenoot Anna Gerharda 
Westerman op den Vier en twintigsten Augustus achttien honderd acht en zestig, des nachts 
ten half een uren, ten huize van hem aangever in s Heerenberg No 69 binnen deze Gemeente, 
is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden 
Martinus, Gerhardus, Gijsbertus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoor-
digheid van Wilhelmus Gerhardus Tervoert oud zevenendertig jaren, van beroep 
zadelmaker en Hendrikus Dijkman oud drie en dertig jaren, van beroep voerman beide 
woonachtig in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend, met den aangever en de 
getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 
 
– te Voert [Voert] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
7-10-1877: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 127]: [geb./ged.] 7-10-1877: 
Joannes Wilhelmus / Parentes: Joannes Wilhelmus te Voert et Barnadina Wezendonk (Groot 
Azewijn) / Patrini: Wilhelmus Gerhardus Te Voert (’s Heerenberg) et Wilhelmina Es 
(Groot Azewijn). 
 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde Voert ~ Berg] 
 
– voetbode ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 
 
– voetbode ~ s Heerenberg [Berg]: 
19-12-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 19-12-1834 No 94 / Heden den 
Negentienden der maand December een duizend acht honderd vier en dertig des voormid-
dags om Tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, 
fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Beumer Voetbode oud vier en veertig jaren, wonen-
de te s Heerenberg in deze Gemeente No. 43 / en Henricus Theodorus te Boekhorst Verwer 
oud Zeven en twintig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 44 / dewelke 
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ons hebben verklaard, dat op den Achttienden der maand December dezes jaars, des Nachts 
ten half twaalf uren, in het huis No. 44 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van ruim vier dagen is overleden Hendrina van Uhm, geboren en woonagtig 
geweest te s Heerenberg voornoemd, dochter van Joannes van Uhm, daglooner, en Joanna 
Wyskamp, Ehelieden, te s Heerenberg voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. 
met Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Hendrina Van Uhm. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 
 
– voetbode ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
10-7-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 10-7-1838 No 54. / Heden den Tienden der 
maand Julij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Beumer, 
Klompenmaker, oud Vier en Zeventig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente 
No. 43. en Jan Beumer, Voetbode, oud Zeven en veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg 
in deze Gemeente No. 43. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negenden der maand 
Julij dezes jaars, des namiddags ten Vier uren, in het huis No. 42. te ’s Heerenberg binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van Vijftien dagen is overleden Bernardus, Gerhardus, 
Wilhelmus Emmerich, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, Zoon 
van Joseph Emmerich, Kunstdraaijer, en Alouijsia Knoch, Ehelieden, te ’s Heerenberg 
meergenoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens declaranten. / E:V:Gro-
tenhuis / J H beumer / J Beúmer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 29-5-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1839 
 
– voetbode ~ Bergh [Berg]: 
12-6-1840: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 12-6-1840 No. 20. / Heden den Twaalfden 
der maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Groten-
huis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente in het openbaar verschenen: / Anthon Römer, 
daglooner, oud drie en dertig Jaren, Jongman, geboren en woonachtig in deze Gemeente, 
Meerderjarige Zoon van wijlen de Ehelieden Thomas Römer en Catharina Röels, ter eenre; / 
en Anna Ticheloven, daglooneres, oud twee en dertig Jaren, Jongedochter, geboren en woon-
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achtig in deze Gemeente, Meerderjarige dochter van Derk Ticheloven daglooner, en 
Hendrina Keurntjes, Ehelieden, in deze Gemeente woonachtig, ter andere zijde; / dewelke in 
tegenwoordigheid van Jan Beumer, Voetbode, oud Negen en Veertig Jaren, Martinus Smits, 
Hoefsmid, oud dertig Jaren, Hendrik Robben, Landbouwer, oud Zes en twintig Jaren en 
Willem Smits Eigenwerkdoende, oud Vijf en twintig Jaren, alle in deze Gemeente woonach-
tig en noch aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenigen graad van bloedverwantschap 
bestaande, door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het 
door hun voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; / zoo hebben wij aan dit hun verzoek 
voldoende, en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is 
voorgekomen, ons alle de bij de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand 
stellen, als / 1. Een Doop Acte van den Bruidegom, Sub: A. / 2. Een Certificaat van deszelfs 
voldoening aan de Nationale Militie, Sub: B. / 3. Eene Doop Acte der Bruid, Sub: C. en / 4. 
Een bewijs van de onverhinderd ergane Afkondiging in de Gemeente Sub: D. / [doorge-
streept: "Voorts voorgelezen de Acten van Huwelijks afkondigingen zoo als die op zondagen 
den ... dezes Jaars, op de bij de Wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente hebben 
plaats gehad, zonder dat bij ons eenige oppositie tegen dit Huwelijk is ingekomen."] / En 
Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard hebbende, dat 
zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat 
Anthon Römer en Anna Ticheloven, door het Huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij 
deze Acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, 
dewelke na duidelijke voorlezing door ons zijn onderteekend, benevens getuigen, hebbende 
den Bruidegom en de Bruid verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
1841 1842 1843 1844 
 
– voetbode ~ Bergh [Berg]: 
10-6-1845: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 10-6-1845 No 19 / Heden den Tienden der 
maand Júnij een duizend acht honderd vijf en veertig, is voor ons Engelbertús van 
Grotenhúis Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Johannes te 
Boekhorst, boereknecht oúd Vier en dertig Jaren, Jongman Geboren in deze Gemeente, en 
Woonachtig in de Gemeente Lobith, Meerderjarige Zoon van Wijlen Jan te Boekhorst, en 
van diens nagelatene Ehevroúw Catharina Geúrtsen, dagloonster woonachtig in deze Ge-
meente, ter Eenre, en Anna Hebing, Zonder beroep, oúd Een en dertig Jaren, Jongedochter, 
Geboren en Woonachtig in deze Gemeente, Meerderjarige dochter van Wijlen Bernardús 
Hebing, en van diens nagelatene Ehevroúw Cornelia Gúdde, Zonder beroep woonachtig in 
deze Gemeente, ter andere Zijde. / Dewelke in tegenwoordigheid van Engelbart Búrgers, 
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Tapper oúd Zes en Vyftig Jaren, Jan Beúmer Voetbode oúd Drie en Vijftig Jaren, Antoniús 
Vink, Particúlier oúd Twee en Veertig Jaren, en Theodorús Martinús Weijers, Bode oúd Vijf 
en Twintig Jaren, allen Woonachtig in deze Gemeente door hun als getuigen hiertoe 
opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk te 
willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene wettige 
redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle bij de Wet tot 
dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als: / I. Een Geboorte bewys van den 
Brúidegom Sub A / 2o Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale Militie Sub 
B. / 3o Een Acte van bekendheid Constateerende de Geboorte der Brúid Sub C / 4o Een 
Certificaat van de onverhinderd ergane Húwelijksafkondigingen in de Gemeente Herwen 
Sub D / 5o Een gelijk Certificaat van afkondiging in deze Gemeente Sub E: / En Bruidegom 
en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander 
tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Johannes 
te Boekhorst en Anna Hebing door het Huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze 
Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, dewelke na 
duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens den Brúidegom, en Getúigen, 
terwijl de Brúid verklaarde niet te kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voetbode ~ Bergh [Berg]: 
30-10-1845: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 30-10-1845 No 34. / Heden den dertigsten 
der maand October een duizend acht honderd vijf en veertig, is voor ons Engelbertús van 
Grotenhúis Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Hendrik Jan 
Ter Voert: Landboúwer, oúd Zeven en dertig jaren jongman, geboren en woonachtig in deze 
Gemeente, Meerderjarige Zoon van wijlen de Ehelieden Willem Ter Voert, en Hendrika 
Kersjes: ter eenre, en Wilhelmina Berendina Renting: dienstmeid, oúd Negen en dertig jaren, 
jongedochter geboren in de Gemeente Gendringen, en woonachtig in deze Gemeente, 
meerderjarige dochter van de Ehelieden Gerrit Willem Renting Landboúwer, en Geertrúid 
Kolenbrander woonachtig in de Gemeente Gendringen ter andere Zijde. / Dewelke in tegen-
woordigheid van Jan Beúmer Voetbode oúd drie en Vijftig jaren, Wenceslaús Bongers, 
hoefsmid oúd Vijf en dertig jaren, Cornelis Beerendsen, bakker oúd Vyf en dertig jaren, en 
Gradus Derksen kleermaker oúd twee en dertig jaren allen woonachtig in deze Gemeente 
door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun 
voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek 
voldoende, en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is 
voorgekomen, ons alle bij de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, 
als: / I. Een Geboorte Acte van den Brúidegom Sub A / 2o Een Certificaat van deszelfs 
voldoening aan de Nationale Militie Sub B: / 3o Een Geboorte Acte van de Brúid Sub C: / 4o 
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Een Certificaat van de onverhinderd ergane Huwelijksafkondigingen in deze Gemeente Sub 
D. / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard 
hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, 
dat Hendrik Jan Ter Voert: en Wilhelmina Berendina Renting: door het Huwelijk zijn ver-
eenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers 
ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens 
brúidegom en getúigen, terwijl de brúid verklaarde niet te kunnen Schrijven. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 
1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde voetbode ~ 
Berg] 
 
– Vogel [Vogel] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 
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– Vogel [Vogel] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
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 
[doorgestreept: ’s Heerenberg] [renvooi: De doorslag van het woord ’s Heerenberg in de 
veertiende regel dezer Acte, en de daarvoor in plaats stelling van het woord Stokkum goed-
gekeurd] 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 overge-
schreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de declaranten 
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 
28-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 
1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 
2047 2048 2049 2050 [einde Vogel ~ Berg] 
 
– Volkers [Volkers] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2050: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
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1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 
1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 
1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 
 
– Volkers [Volkers] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
24-11-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 24-11-1834 No 88 / Heden den Vier en 
twintigsten der maand November een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags 
om negen uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Hermanus Töpping Timmerman oud vyf en veertig jaren, wonende 
te Beek in deze Gemeente No. 296 / en Jan Gal, daglooner oud Zes en twintig jaren, wonen-
de te Beek in deze Gemeente No. 289 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en 
twintigsten der maand November dezes jaars, des voormiddags ten negen uren, in het huis 
No. [299, veranderd in:] 290 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Tachtig 
Jaren is overleden Hendrikus Lenting, Zonder beroep, geboren en woonagtig geweest te 
Beek voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden Hendrikus Lenting en Elisabeth Volkers, 
weduwnaar van Hermina Venneman, alle mede te Beek overleden / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe be-
stemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. 
benevens Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Hendrikus Lenting. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 
 
– Vulker [Volkers] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
10-3-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 10-3-1838 No 22. / Heden den Tienden der 
maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des middags om Twaalf uren zijn voor 
ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Berndsen, Lid van den Ge-
meenteRaad, oud vijftig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 298. en Willem 
Lucassen, Landbouwer, oud Twee en veertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 
295. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negenden der maand Maart dezes jaars, des 
Avonds ten Zes uren, in het huis No. 291. te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van Zeven en Zestig Jaren is overleden Anna Vulker, zonder beroep, geboren en woonachtig 
geweest te Beek voornoemd, weduwe van Frederik Boekhorst, mede te Beek voornoemd 
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overleden; Zijnde de namen der ouders van de overledene aan de declaranten onbekend. / 
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt 
en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, 
door ons is onderteekend, met den eersten declarant, terwijl de tweede verklaard heeft niet te 
Kunnen Schrijven. / H Berndsen / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 
1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Völkers [Volkers] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
18-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 18-3-1863 No. 27 / Heden den achttienden 
Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester, 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Gerardus Thyssen oud negen en vyftig jaren, van beroep ryksAmbtenaar en Hendrik 
Tangelder oud vyf en vyftig jaren, van beroep ryks Ambtenaar beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den zestienden Maart dezes jaars, des 
namiddags ten vyf uren, in het huis No. 30 in Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van een en zestig jaren is overleden: Hendrina Boekhorst, buiten beroep, geboren en wonen-
de in deze Gemeente, echtgenoot van Mathijs [doorgestreept: Harmsen] [renvooi: doorhaling 
van het woord Harmsen en inplaatsstelling van het woord Hermsen goedgekeurd.] dagloner 
wonende te Beek voormeld, en dochter van de echtelieden Frederik Boekhorst en Anna 
Völkers beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend met de aangevers. / G Tijssen / H Tangelder / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 
14-6-2000 (verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Volkers ~ Berg] 
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– Volman [Volman] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
1-3-1834: Geboortenregister Gemeente Bergh, 1-3-1834 No 14 / Heden den Eersten der 
maand Maart des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om Tien uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Hermanus Hermes, Kledermaker oud twee en dertig jaren, wonende te Beek in deze 
Gemeente No. 270 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen 
Zoon welken Zyne Ehevrouw Aleida Meurs, oud drie en twintig jaren, op Donderdag den 
Zevenentwintigsten der maand february dezes jaars, des namiddags ten twee uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan welken hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hermanus 
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bart Tiemes dagloner 
oud drie en veertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 274 en van Bart Volman 
wever oud Zevenendertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 257 opzettelijk 
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe 
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. 
met den Declarant hebbende de Getuigen verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] 
Geboorte van Hermanus Hermes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Volman [Volman] ~ Berg [Berg]: 
8-5-1854: Overlijdensregister Gemeente Gendringen, 8-5-1854 No 44 / Heden den Achtsten 
der maand Mei achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van 
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernadus Vriezen, van beroep daglooner 
oud acht en twintig jaren, / en Joseph Zimmerman van beroep Timmerman oud drie en 
Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op 
Maandag den Achtsten der maand Mei achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten Zes 
uren, in het huis No. 192 in Varsselder, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en 
tachtig Jaren is overleden Reinier Jansen, daglooner geboren in de Gemeente Berg, en 
woonachtig geweest in [:er lijkt te staan: en] deze Gemeente, eheman van Johanna Meyers 
zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wijlen de ehelieden Bernadus 
Jansen en Johanna Volman. / 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– voogd ~ Johan Baptist van den Bergh [Berg]: 
1740: Inventaris van het Archief der Nederlandse Hervormde Gemeente Gendringen-
Megchelen-Netterden 1725-1960 (blz. 14, sub "Het collatierecht"): In 1740 deed zich de 
absurde situatie voor dat de bisschop van Roermond als voogd van Johan Baptist graaf van 
den Bergh-Hohenzollern Sigmaringen na het overlijden van ds. Antonius Staring de collatie 
uitbracht op ds. Johannes Gerhardus Fischer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Voogt [Voogd] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
4-3-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 4-3-1863 No. 22 / Heden den vierden Maart 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burgemeester Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Ruth Harmsen oud acht en dertig jaren, van beroep metselaar en Bernardus Soppe oud zeven 
en dertig jaren, van beroep timmerman beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons 
hebben verklaard, dat op den derden Maart dezes jaars, des morgens ten vyf uren, in het huis 
No. 48g in Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en zeventig jaren is 
overleden: Elisabeth Nonnemaker, zonder beroep geboren en wonende in deze Gemeente, 
weduwe van Joannes Mathias Winands, en dochter der echtelieden Carolus Nonnemaker en 
Joanna Voogt beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorle-
zing onderteekend met de aangevers. / R Harmsen / B Soppe / C v Hugenpoth // [afschrift 
d.d. 14-6-2000 (verwerkt 9-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vos [Vos] ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1650-2000: 
 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 
1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 
1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 
 
– de Voss [Vos] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
28-5-1775: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
21): / 1775. Met attestatie ingekomen, / van Oostvlieland / [op of na "28 Maji"] / Helena 
Catharina [tussengevoegd: de] Voss. Weduwe van wijlen Petrus Christian van Marle. // [af-
schrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 
1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 
1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 
1824 1825 1826 
 
– Voss [Vos] ~ Berg [Berg]: 
3-4-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 3-4-1827 No 31 / Heden den Derden der 
maand April één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vyf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
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meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Christiaan Tönissen, boeren werk doende 
oud Zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft opte-
maken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Joanna Voss oud vier en 
twintig jaren, op dingsdag den derden der maand April dezes jaars, des namiddags ten vier 
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven 
van Antonius / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit 
Helmigs, dagloner, oud Zes en veertig jaren, en van Arnoldus Limbeek, Landbouwer oud 
Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant 
als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers 
overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en 
Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Antonius Tönissen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Vos [Vos] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
15-1-1833: Geboortenregister Gemeente Bergh d.d. 15-1-1833 No 6. / Heden den Vijftienden 
der maand Januarij des jaars achtien honderd drie en dertig, des middags om Twaalf uren, is 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Christiaan Teunissen, Landbouwer, oud Vijf en veertig jaren, wonende te Kilder in 
deze Gemeente No. 183. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van 
eenen Zoon welken zijne Ehevrouw Johanna Vos, oud Acht en twintig jaren, op Zondag den 
Dertienden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zes uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welken hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gradus. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernardus Nijland, 
BoerenKnecht, oud Een en Dertig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 185. en 
van Hendrikus Lendering, BoerenKnecht oud drie en twintig jaren, wonende te Kilder in 
deze Gemeente No. 184. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, 
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met declarant en eerste getuige, terwijl de tweede 
getuige verklaard heeft niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Gradus 
Teunissen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vos [Vos] ~ Berg [Berg]: 
11-3-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 11-3-1833 No 20 / Heden den Elfden der 
maand Maart een duizend acht honderd drie en dertig [doorgestreept: "des ...middags om ... 
uren zijn voor ons"] [niet doorgestreept: "Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Bergh, Provincie Gelderland,"] [doorgestreept: "verschenen / ... oud ... jaren, wonen-
de te ... in deze Gemeente No. ... / en ... oud ... jaren, wonende te ... in deze Gemeente No. ... 
/ dewelke ons hebben verklaard, dat op den ... der maand ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in 
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het huis No. ... te ... binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... is 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"] [een en ander vervangen door de volgende tekst:] is by ons Mr Jan 
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, ontvangen een Extract uit 
het Register der acten van overlyden binnen de Stad Vlissingen, Provincie Zeeland van den 
navolgenden Inhoud: / 1832 de 25 Maart. / Op den Vyf en twintigsten Maart Achttien 
honderd twee en dertig is in het Militaire Hospitaal overleden Hendrik Vos, oud twintig 
Jaren, Kanonnier by het 3e Bon Artillerie Nationale Militie, geboren en laatst woonagtig te 
Berg, Zoon van Reinder en van Berndina Hartjes, / voor Extract Conform / De wethouder, 
Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Stad Vlissingen / geteekend H:J:C: Waltman // 
Gezien door Ons President der Regtbank van Eersten Aanleg, Zitting houdende te 
Middelburg, Hoofdplaats der Provincie Zeeland, ter legalisatie van het Handteeken van den 
Heer H.J.C: Waltman, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Stad 
Vlissingen / Middelburg den 8 Maart 1833 / Voor den Praesident / was get / Adr: P. van 
Deinse Regter / Ter ordonnantie / get / J H Koolhaas / Cs Griff / Zoo hebben wy daarvan 
deze acte opgemaakt, en in de daartoe bestemde Registers overgeschreven en onderteekend 
ingevolge Artikel tachtig van het alnog in Vigeur Zynde Wetboek. / [in de marge:] 
Overlyden van Hendrik Vos // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vos [Vos] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
25-9-1833: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 25-9-1833 No 62 / Heden den Vyf en twin-
tigsten der maand September een duizend acht honderd drie en dertig des namiddags om Een 
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burge-
meester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Gerrit Weyers Bode en deurwaarder van het Plaatslyk Bestuur oud Vier 
en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 42 / en Riekert Rieksen, 
veldwachter dezer Gemeente oud Vier en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 165 / dewelke ons hebben [doorgestreept: verklaard, dat op den ... der maand 
... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... binnen deze Gemeente, in den ouder-
dom van ... is overleden] vertoond een levenloos kind van het manlyk Geslacht, hetwelk, op 
den Vyf en twintigsten September dezes Jaars des nachts ten Een uur is ter wereld gebragt 
door Margarita Vos, oud ruim twintig Jaren, ongehuwd, Zich ophoudende in het dorp 
Zeddam No 29 binnen deze Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met de Declaranten. / [in 
de marge:] Overlyden van Vos dood vertoond Kind van het manlyk Geslacht. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
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– Vos [Vos] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
19-12-1834: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 19-12-1834 No 95 / Heden den 
Negentienden der maand December een duizend acht honderd vier en dertig des 
voormiddags om half Elf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste 
Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Rademaker, daglooner oud Vier en Zestig 
jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 195 / en Derk Ticheloven, daglooner oud 
Vyf en Vyftig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 194b / dewelke ons hebben 
verklaard, dat op den Achttienden der maand December dezes jaars, des voormiddags ten 
tien uren, in het huis No. 199 te Kilder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en 
Zeventig Jaren is overleden Derk Vos, dagloner, geboren en woonagtig geweest in deze Ge-
meente, nalatende Zyne tweede Ehevrouw Wilhelmina Jansen, daglooneres, te Kilder voor-
noemd woonagtig, Zynde de ouders van den overleden [:sic] aan de Declaranten [sic] / 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, [doorgestreept: hebbende de Declaranten ver] [renvooi: de 
Doorschrapping van vier woorden in de twintigste Regel dezer acte goedgekeurd] met den 
eersten Declarant, terwyl de tweede verklaard heeft niet te kunnen Schryven, / [in de marge:] 
Overlyden van Dirk Vos. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 
 
– Vos [Vos] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
22-5-1838: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 22-5-1838 No 41. / Heden den Twee en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om 
Negen uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Nonnemaker, 
daglooner, oud Vijf en vijftig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 4. en 
Jacobus van Uum, daglooner, oud negen en dertig jaren, wonende te Zeddam, in deze Ge-
meente No. 3. dewelke ons hebben [doorgestreept: verklaard, dat op den ... der maand ... 
dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ... binnen deze Gemeente, in den ouder-
dom van ... is overleden] Vertoond een levenloos kind van het mannelijk geslacht, hetwelk 
op den twintigsten dezer maand, des morgens ten vier uren, is ter wereld gebragt, door 
Margaretha Vos, daglooneres, ongehuwd te Zeddam voornoemd woonachtig. / Ons van 
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de 
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons 
is onderteekend, met den eersten declarant, terwijl de tweede verklaard heeft niet te Kunnen 
Schrijven. / E:V:Grotenhuis / J: Nonnemaker // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-
2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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1839 
 
– Voss [Vos] ~ Bergh [Berg]: 
13-6-1840: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 13-6-1840 No. 21. / Heden den Dertienden 
der maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Groten-
huis, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente in het openbaar verschenen: / Hendrik Voss, 
daglooner, oud dertig Jaren, Jongman, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Meerder-
jarige Zoon van wylen de Ehelieden Manus Voss, en Gerarda Geerlings ter eenre; / en Hen-
drika Hueting, dienstmeid, oud Zeven en twintig Jaren, Jongedochter, geboren onder Gen-
dringen en woonachtig in deze Gemeente; Meerderjarige dochter van wijlen Gerrit Hueting 
ook wel Huetink genaamd en van diens nagelatene Vrouw Hendrina Vriezen, daglooneres 
onder Gendringen woonachtig en alhier aanwezig verklarende hare toestemming tot dit 
Huwelyk te geven ter andere zyde, / dewelke in tegenwoordigheid van Peter van Rossum, 
daglooner, oud twee en dertig Jaren, Riekert Rieksen, Veldwachter, oud Een en vyftig Jaren, 
Joost van Onzenoort, Kleermaker, oud Vier en twintig Jaren en Jan Heisters, daglooner, oud 
drie en twintig Jaren, alle in deze Gemeente woonachtig en noch aan den Bruidegom noch 
aan de Bruid in eenigen graad van bloedverwantschap bestaande, door hun als getuigen 
hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen Huwelijk 
te willen voltrekken; / zoo hebben wij aan dit hun verzoek voldoende, en daar ons geene 
wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, ons alle de bij 
de Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, als / 1. Eene Doop Acte 
van den Bruidegom Sub: A. / 2. Een Certificaat van deszelfs voldoening aan de Nationale 
Militie, Sub: B. / 3. Eene Geboorte Acte der Bruid Sub: C. / 4. Een Sterfbewys van derzelver 
Vader Sub: D en / 5. Een bewys van de onverhinderd ergane Huwelyks Afkondigingen in 
deze Gemeente, Sub: E. / [doorgestreept: "Voorts voorgelezen de Acten van Huwelijks 
afkondigingen zoo als die op zondagen den # dezes Jaars, op de bij de Wet bepaalde tijd en 
plaats binnen deze Gemeente hebben plaats gehad, zonder dat bij ons eenige oppositie tegen 
dit Huwelijk is ingekomen."] / En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde 
getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 staat voornoemd, in 
naam der Wet verklaard, dat Hendrik Voss en Hendrika Hüeting, door het Huwelijk zijn 
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestem-
de Registers ingeschreven, dewelke na duidelijke voorlezing door ons zijn onderteekend, 
benevens getuigen, hebbende den Bruidegom, de Bruid en derzelver moeder verklaard niet 
te Kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Vos [Vos] ~ Bergh [Berg]: 
28-9-1841: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): 1841 
// Rol van Strafzaken // [No:] 17 // [Naam en Voornaam van de gedaagden:] Harmina Vos // 
[Woonplaats:] Bergh // [Aart der Overtreding:] Uiten van Scheldwoorden // [Aart van het 
Vonnis:] den 28 September 1841 veroordeeld tot een boete van 5 franken of f 2-50 en in de 
Kosten ad f 5-88½ // [afschrift d.d. 17-2-1999 (verwerkt 26-11-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1842 1843 
 
– Vos (2x) [Vos] ~ Bergh [Berg]: 
23-1-1844: Overlijdensregister Gemeente Wisch, 23-1-1844 No 5. / Heden den drie en twin-
tigsten der maand January één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem 
Barend Aalbers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, 
Provincie Gelderland, verschenen Jan Concelaar oud Een en vyftig jaren, Kledermaker en 
Antonius te Leuken oud Een en veertig jaren, Landbouwer beide in deze Gemeente woon-
achtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten der maand Januarij des 
jaars achttien honderd vier en veertig, des voordemiddags ten Elf uren, in de Sillevoldsche 
buurt in het huis, No. 296 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en veertig jaren 
is overleden Catharina Vos, zonder beroep, geboren onder Bergh, en woonachtig geweest 
onder Sillevolde, Ehevrouw van Jan Hendrik Janssen, wever onder Sillevold woonachtig, en 
dochter van wylen de Ehelieden Derk Vos en Aleida Arends. / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna de-
zelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten / J Concelaar / A te 
Leuken / WBAalbers // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1845 1846 1847 1848 1849 
 
– Vos [Vos] ~ Bergh [Berg]: 
16-11-1850: Huwelijksregister Gemeente Bergh, 16-11-1850 No 35 / Heden den Zestienden 
der maand November een duizend acht honderd vijftig, is voor ons Engelbertus van Groten-
huis Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: / Willem Gerhard te 
Boekhorst daglooner oud vier en dertig jaren weduwenaar van wylen Berendina Vos ge-
boren en woonachtig in deze Gemeente meerderjarige zoon van wylen de Ehelieden Andries 
te Boekhorst en Hendrina Aalbers ter eenre / en Johanna Bosman Zonder beroep oud vyf en 
twintig jaren jongedochter geboren in de Gemeente Ambt Doetinchem en woonachtig in 
deze Gemeente meerderjarige dochter van wylen Grades Bosman en van diens nagelatene 
weduwe Elisabeth Bruins dagloonster woonachtig in deze Gemeente en alhier tegenwoordig 
verklarende de toestemming tot dit Huwelijk te geven ter andere zyde / Dewelke in tegen-
woordigheid van Hermanus Tomassen Landbouwer oud vyftig jaren Wenceslaus Bongers 
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Smid oud achtendertig jaren Willem Peter Lensen Tapper oud Zeven en dertig jaren en 
Willem Ernst Timmerman oud Zeven en twintig jaren allen woonachtig in deze Gemeente 
noch aan den Bruidegom noch aan de Bruid in eenige graad van bloedverwantschap 
bestaande door hun als getuigen hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het 
door hen voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, aan dit hun verzoek 
voldoende en daar ons geene wettige redenen of verhindering tegen deze Echtverbindtenis is 
voorgekomen, ons alle de bij Wet tot dit Huwelijk gevorderde stukken, doen ter hand stellen, 
als: / I. Een geboorte acte van den Bruidegom Sub A. / 2. Een Certificaat van voldoening aan 
de Nat Mil Sub B. / 3. Een Overlydens acte van deszelfs eerste vrouw Sub C / 4. Een 
Geboorte acte van de Bruid Sub D. / 5. Een Overlydens acte van derzelve vader Sub E. / 6. 
Een Certificaat van onverhinderd ergane Huwelyksafkondigingen in deze Gemeente Sub F / 
7. Een Certificaat van onvermogen afgegeven door den Heer Burgemeester van Bergh Sub 
G. / Verder verklaart Bruidegom onder Eede dat zyn naam voorkomende in het overlydens 
attest Sub C als Willem te Boekhorst en in de Geboorte acte Sub A als Willem Gerhard te 
Boekhorst een en dezelfde persoon daarmede bedoeld wordt en werkelyk zynen naam is / En 
Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der voornoemde getuigen verklaard hebbende, dat 
zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen, 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 Staat voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat 
Willem Gerhard te Boekhorst en Johanna Bosman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Van al 
hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven 
hebben, dewelke na duidelijke voorlezing, door ons zijn onderteekend, benevens Bruidegom 
en getuigen terwyl de Bruid en de moeder der Bruid verklaarden niet te kunnen schryven. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Voss (2x) [Vos] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
21-4-1863: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 21-4-1863 No. 37 / Heden den een en twin-
tigsten April achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, Burge-
meester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
verschenen / Bartholomeus Weyers oud drie en veertig jaren, van beroep timmerman en 
Hendrikus Verstege oud dertig jaren, van beroep klêermaker beide in deze Gemeente woon-
achtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den twintigsten April dezes jaars, des namiddags 
ten drie uren, in het huis No. 55 in Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
acht en veertig jaren is overleden: Margaretha Voss, buiten beroep, geboren en wonende in 
deze Gemeente, ongehuwd en dochter der echtelieden Hermanus Voss en Gerharda 
Geerlings, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend met de aangevers. / B. Weijers / H Verstege / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 
14-6-2000 (verwerkt 15-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [einde Vos ~ Berg] 
 
– vredegerecht ~ s Heerenberg [Berg]: 
24-5-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 24-5-1822 No 81 / Heden den Vier en twin-
tigsten der maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voormiddags [doorge-
streept: om] Elf uren, is voor ons Mr Johan Theodorus van Coeverden, Assessor, 
waarnemende de [doorgestreept: Schout] functien van Schout, en Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / de Heer 
Arnold Rietveld, Schout van dit Ambt, oud Zeven en vyftig jaren, woonachtig te S Heeren-
berg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een 
Dochter, welke zijne Ehevrouw charlotta Maria Nyman oud een en dertig jaren, op 
Woensdag den twee en twintigsten der maand Mei dezes Jaars des nachts ten half Een uren, 
ter wereld heeft gebragt; en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van 
Diederica Johanna / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan 
Kalden Griffier van het Vredegeregt te S Heerenberg oud twee en dertig jaren, en van 
Hendrik van Zalingen, van beroep broodbakker oud Vier en vyftig jaren, beide woonachtig 
in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; 
welke wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen 
te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en de beide Getuigen / [in de marge: 
Geboorte van Diederica Johanna Rietveld] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vredegerecht ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
22-3-1834: Geboortenregister Gemeente Bergh, 22-3-1834 No 25. / Heden den Twee en 
twintigsten der maand Maart des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om 
Negen uren, is voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Bur-
gemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / De Heer Willem van Ditzhuijzen, Rentmeester van het Hoog Graaflijk 
Huis Bergh oud Veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 69. / 
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne 
Ehevrouw Theodora Offerman, oud Zeven en Dertig jaren, op Donderdag den Twintigsten 
der maand Maart dezes jaars, des Avonds ten half Acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan 

J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2512 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van [renvooi: Theodora. / Renvooij 
goedgekeurd.] Constantia, Octavia. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegen-
woordigheid van Jan Kalden, Griffier bij het Vredegeregt, oud drie en veertig jaren, wonen-
de te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 70. en van Johannes Eenhúizen, Winkelier oud 
Acht en twintig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 74. opzettelijk door 
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe be-
stemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, 
benevens declarant en getuigen. / [in de marge:] Geboorte van [tussengevoegd: Theodora,] 
Constantia, Octavia van Ditzhuijzen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vredegerecht ~ s Heerenberg [Berg]: 
26-3-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-3-1835 No 28 / Heden den Zes en twin-
tigsten der maand Maart een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om half 
tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Bur-
gemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Jan Kalden, Griffier by het Vrede Geregt te [niet ingevuld] oud vyf en 
veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 70 / en Johannes Eenhuizen, 
winkelier oud negen en twintig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 74 / 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfen twintigsten der maand Maart dezes jaars, 
des avonds ten negen uren, in het huis No. 69 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van vier Jaren is overleden Aline Jacunde Wilhelmine van Ditzhuyzen geboren en 
woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, dochter van den Heer Willem van Ditz-
huyzen, Rentmeester van het Hoog Graaflyk Huis Bergh, wonende te s Heerenberg, en van 
wylen Juffrouw Theodora Offerman, aldaar 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 
Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Aline Jucunde Wilhelmine van Ditzhuizen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vredegerecht ~ s Heerenberg [Berg]: 
12-5-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 12-5-1835 No 44. / Heden den Twaalfden 
der maand Mei een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om Elf uren zijn 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / de Heer Mr Frans de Both, Openbaar Notaris oud negen en Vyftig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 61a [:eerst: 69] / en de Heer Willem van Ditzhuizen, 
Rentmeester van het Huis Bergh oud Een en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 69 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der maand Mei dezes 
jaars, des voormiddags ten negen uren, in het huis No. 70 te s Heerenberg binnen deze Ge-
meente, in den ouderdom van Zeven Jaren is overleden Hugo Abraham Adrianus Kalden, 
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geboren en woonachtig geweest te s Heerenberg, Zoon van den Heer Jan Kalden, Griffier by 
het VredeGeregt des Kantons s Heerenberg en desZelfs Ehevrouw, Sophia Mulder, te s 
Heerenberg voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo 
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overge-
schreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. benevens Declaranten. / 
[in de marge:] Overlyden van Hugo Abraham Adrianus Kalden. // [afschrift: J.H.G. te Boek-
horst] 
 
– vredegerecht ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
27-5-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 27-5-1835 No 47. / Heden den Zeven en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om half 
tien uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerende Bur-
gemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelder-
land, verschenen / Jan Lensen, Deurwaarder bij het Vredegerigt, oud Acht en vijftig jaren, 
wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 55. / en Willem Ten Haaf, Voerman, oud 
drie en vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 58. / dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des Morgens ten 
Acht uren, in het huis No. 57. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Acht Jaren is overleden Anna Maria Petronella van de Kasteele, geboren te Abkoude, 
Provincie Utrecht, en zich opgehouden hebbende te s Heerenberg voornoemd, dochter van 
den Heere Gerrit van de Kasteele, Rentenier, woonachtig te Amsterdam, en van vrouwe 
Peternella Jacoba Tencij, zich ophoudende te ’s Heerenberg voornoemd. / Ons van deze ver-
klaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend, benevens declaranten. / [in de marge:] Overlijden van Anna, Maria, Petronella 
van de Kasteele. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vredegerecht ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
5-6-1840: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 5-6-1840 No 57. / Heden den Vijfden der 
maand Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, 
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gel-
derland, verschenen: Jan Lensen, oud twee en zestig Jaren, Deurwaarder [doorgestreept: 
oud] bij het Kantongeregt [:lees: Vredegeregt] [doorgestreept: jaren], en Johannes Eenhui-
zen, Winkelier, oud Vier en dertig jaren, beide wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeen-
te, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vierden der maand Juny dezes jaars, des 
Nachts ten drie uren, in het Huis No. 51. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zes en Tachtig jaren is overleden de WelEerwaarde Zeergeleerde Heer Hen-
drik Willem van Woelderen, Rustend Predikant, geboren te Cuijk Provincie Noord Braband 
en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, Zoon van wijlen de Ehelieden Peter 
van Woelderen en Anna Theodora Mechtilda Plencker, te Cuijk voornoemd overleden, 
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nalatende zijne Ehevrouw Sara, Louisa [renvooi: Maria / Renvooy goedgekeurd] van Marle, 
zonder beroep, te ’s Heerenberg voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verze-
kerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze Acte opgemaakt en in de beide daartoe bestem-
de Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, 
benevens declaranten. / E:V:Grotenhuis / J: Lensen / J. Eenhuizen. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– vrederechter ~ s’Herenberg [Berg]: 
26-2-1812: Huwelijksregister Gemeente Netterden, 26-2-1812 No. 1 / In den Jare 
agtienhonderd en twalef den Zes en twintigsten Februarij Zijn voor ons Maire der Gemeente 
van Netterden Kanton Gendringen Departement van den Boven IJssel verscheenen, 
Stephanus Wynters, weduwenaar van Gesina Bislink Zeven en vijftig jaren oúd, geboren te 
Grieth, arrondissement Cleve meerderjarige Zoon van Bernardus Wynters, overleden te 
Zeddam Arrondissement Zutphen, zoo als blykt bij acte van Notorieteit opgemaakt te 
S’Herenberg, door den Vrederegter van S’Herenberg, en geregistreerd door den 
registrateur Bautonet, te Terborg, arrondissement Zutphen en van Aleida Wijnters, overleden 
te Doornick Canton Emmerick gelijk mede blijkt bij acte van Notorieteit opgemaakt te 
Emmerick door den Vrederegter van Emmerick, en geregistreerd bij den registrateur Wital te 
Rees, en Joanna Teveld Zeven en Dertig jaren geboren te Vrasselt Mairie en Kanton 
Emmerick, Departement van de Lippe Dagloonster wonende te Vrasselt meerderjarige 
dogter van Gradus Teveld, overleden te Vrasselt Zoo als blijkt bij acte van Notorieteit opge-
maakt te Emmerick door den Vrederegter van Emmerick, en geregistreerd door den 
registrateur Wital te Rees, en Joanna Catarina Beckers Dagloonster wonende te Vrasselt Hier 
tegenwoordig en toestemmende, welke ons hebben verzogt om over te gaan tot de 
Voltrekking van het tusschen hun ontworpen Huwelijk en waarvan de afkondigingen gedaan 
zijn voor de Hoofdingang van ons Gemeente huis te weten de Eerste den negende en de 
tweede den Zestienden Februarij dezes jaars ten Elf uuren des Morgens, en te Emmerick 
voor het Gemeente huis aldaar, de Eerste den Zes en twintigsten [februarij, veranderd in:] 
Januarij en de tweede den tweeden februarij dezes jaars des morgens ten twalef uuren Geen 
oppositie tegen gemeld huwelijk bij ons aangedient zijnde, zoo hebben wij, voldoende aan 
hun verzoek, na voorlezing van alle de stukken bovengenoemd, en van het hoofdstuk V van 
den titel van het Civiel Wetboek over het Huwelijk van den aanstaande echtgenoot en 
aanstaande echtgenote, afgevraagd, of zij elkander voor Man en Vrouw willen nemen: elk 
hunner afzonderlijk en toestemmend geantwoord hebbende, zoo verklaaren wij in naam der 
wet dat Stephanus Wijnters en Joanna Teveld in het huwelijk verbonden Zijn. Waarvan wij 
acte opgemaakt hebben in tegenwoordigheid van Hugo Karel Franciscus de Rotte, Vijf en 
Zeventig jaren Oúd, Rentenier, Derk Heister Een en Vijftig Jaren Oud, Boer, Arend te Raaij, 
Zeven en Veertig Jaren Oud, Boer, en Jan Wilting, Vijf en Dertig Jaren Oud Daghuurder, 
alle woonachtig in deze Mairie, welke na aan hun gedane voorlezing, dezelve met ons 
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getekend hebben, hebbende de Contracteerende partyen verklaard als mede de moeder der 
Bruid niet te kunnen schreiven Den Dag en Jaar als Boven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vrederechter ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
15-1-1830: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-
1838, inv.nr. 1811 no 1: / Wij Mr Jan Theodorus van Coeverden, vrederegter des Kantons 
’S Heerenberg, Arrondissement Zutphen, Provincie Gelderland, bij missive van den Heer 
Burgemeester der Gemeente Wehl onderrigt Zijnde, dat Reintje Zweers, weduwe Lamert 
Freriks, gewoond hebbende te Wehl, aldaar op den agtsten dezer, overleden is, en absente 
Erfgenamen, volgens informatie, heeft nagelaten, hebben wij ons, ter bewaring van de regten 
der Erfgenamen, met de Griffier Jan Kalden van ambtswege op heden den Vijftienden 
January, achttien honderd en dertig, des morgens om agt uren ten genoemde Sterfhuize, 
gelegen in het Dorp Wehl, nummer drie begeven, ten einde den inboedel, goederen en 
papieren van de overledene te verzegelen. / Aan voornoemde huis gekomen zijnde, hebben 
zich bij ons aangemeld Jan Buiting, timmerman en deszelfs huisvrouw Anna Bremer, bij 
wien de overledene was inwonende, aan welken wij het oogmerk onzer komst hebben 
medegedeeld, en die ons verklaard hebben, dat zij tegen onze verzegeling geen parthij 
stelden, en dat de overledene afwezende Erfgenamen nalaat. / Waarop wij ons begeven 
hebben op een opkamer, uitzigt hebbende door een Schuifraam voor het huis op den hof en 
door een dito bezijden het huis, welke ramen, benevens de deur van gemelde opkamer wij, 
elk met een Strook wit papier met rood lak, waarop ons zegel afgedrukt is, hebben 
verzegeld. / Verder hebben wij gevonden en buiten de verzegeling gelaten, een hangklok, 
twee yzeren Kook potten, agt kopjes en schoteltjes, blaauw en rood Servies, een Kopere 
Koffij Kan met een kraan, en een aarde Zwart potje. / Welke opgenoemde plaatze en goe-
deren de eenige Zijn die men ons aangewezen heeft, als in gebruik geweest zijnde van en 
toebehoord hebbende aan voornoemde overledene. / En hebben zich vervolgens bij ons 
aangemeld gemelde Jan Buiting en Anna Bremer, van welken wij ieder afzonderlijk den Eed 
hebben afgenomen, dat zij niets genomen of ontvreemd hebben, zien nemen of ontvreemden, 
als mede dat zij geen kennis dragen dat men iets genomen of ontvreemd heeft, van den 
inboedel, goederen en papieren, betrekkelijk of behoorende tot de Nalatenschap van gemelde 
overledenen, en heeft de eerstgemelde alhier getekend, terwijl laatstgenoemde na voorlezing 
verklaard heeft niet te Kunnen schryven. / J: Buiting // Hebben wij wijders tot Bewaarder 
van de verzegelde en blijkbaar nagelatene goederen gesteld, de perzoon van Jan Buiting, 
timmerman te Wehl, die verklaard heeft deze last op zig te nemen, om dezelve aan de 
daartoe regt hebbende uit te keren; en heeft na duidelijke voorlezing op deze plaats getekend. 
/ J: Buiting // Gedaan te Wehl, ten jare en dage voornoemd, des nademiddags om vier uren. / 
JThvCoeverden / J:Kalden Griffier // Geregistreerd te Terborg den derden february 1800 
dertig deel zes folio zeven recto vak twee / Houdende een Blad & geen renvooi. Debet drie 
gulden twintig cents regt makende met de vyf en dertig opcenten Vier gulden twee & dertig 
cents. / Ebbenhorst // [getranscribeerd op 5-12-1998, na de ontdekking van het door mij 
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verloren gewaande archief van het vredegerecht te Gendringen (Rijksarchief Arnhem, 
archiefblok 0232). Allereerst werd een verkeerde doos bezorgd, waaruit ik deze akte heb 
overgenomen; J.H.G. te Boekhorst] 
 
– de Vries [Vriezen] ~ s’Heerenberg [Berg]: 
15-6-1815: Overlijdensregister Gemeente Netterden, 15-6-1815 No 24 / In het jaar achtien 
honderd vijftien den vijftiende Júnij des Morgens tien úúren zijn voor ons ViceBurgemeester 
in afwezentheid van den Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeen-
te Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Oswold 
Scheers, landbouwer, oud Zeven [en] dertig Jaaren, en Nicolaas de vries, Policie dienaar oúd 
Zeven en dertig, woonagtig de Eerstgenoemde in deze Gemeente, en de laatste in S’Heeren-
berg welke ons verklaard hebben, dat Hendrik Sevenster, Particulier, woonagtig te S’Hee-
renberg, oud vier en Seventig Jaaren Súbiet in een Flaaúwte, op de landstraat [bovenge-
schreven: van] S’Herenberg na Emmerik, op den [veertiende, veranderd in:] vijfde Júnij, des 
avonds Zes úúren is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing 
onderteekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– de Vries [Vriezen] ~ Bergh [Berg]: 
1-6-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 1-6-1822 No 86 / Heden den Eersten der 
maand Juny een duizend acht honderd twee en twintig, des voormiddags om Elf uren, is voor 
ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Kniest, van beroep dagloner oud negen 
en twintig jaren, woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon, welke zijne Ehevrouw Johanna Hevelink 
oud Een en dertig jaren, op Donderdag den dertigsten der maand Mei dezes Jaars des 
morgens ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Hendrik / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegen-
woordigheid van Hendrik van Zalingen, Broodbakker oud vier en vyftig jaren, en van 
Nicolaas de Vries, Geregts dienaar oud Vier en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Ge-
meente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den Declarant en beide Getuigen / [in de marge: Geboorte van Hendrik 
Kniest] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– de Vries [Vriezen] ~ Berg [Berg]: 
2-1-1827: Overlijdensregister Gemeente Berg, 2-1-1827 No 1 / Heden den Tweeden der 
maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, 
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Nicolaas de Vries oud Negen en veertig 
jaren, gerichts dienaar / en Peter Welting oud twee en Vijftig jaren, Koperslager / beide in 
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deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tweden der maand 
Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 
[niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en tachtig Jaren is overle-
den Evert Bosch, Zonder beroep, geboren en gewoond hebbende te s Heerenberg in deze Ge-
meente, Zoon van wylen de Ehelieden Lamert Bosch en Mechteld Schuurman, beide te s 
Heerenberg voornoemd overleden, gehuwd, nalatende Zyn Ehevroúw Maria Netterman, 
Zonder beroep te s Heerenberg voornoemd woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde 
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de 
declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Evert Bosch // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– de Vries [Vriezen] ~ s Heerenberg [Berg]: 
14-7-1825: Geboortenregister Gemeente Bergh, 14-7-1825 No 71 / Heden den Veertienden 
der maand July een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags om negen uur, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus Beumer van beroep Eigen 
werk doende oud twee en dertig jaren, woonachtig te s Heerenberg, in dit Schoutambt, 
dewelke aan ons verzocht heeft optemaken eene acte van geboorte van een Dochter, welke 
zijne ehevrouw Aleida Hoksbergen oud Een en dertig jaren, op woensdag den dertienden der 
maand July dezes jaars, des nachts om twee uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind 
hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van Johanna Aleida / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas de Vries oud Zeven en veertig 
jaren, van beroep Geregtsdienaar, en van Gerrit Weyers oud Zes en dertig jaren, van beroep 
Bode beide woonachtig in dit Schoutambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten 
dezen mede gebragt. / Welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven 
en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en beide Getuigen. 
/ [in de marge: Geboorte van Johanna Aleida Beumer] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– de Vries [Vriezen] ~ Berg [Berg]: 
6-1-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 6-1-1827 No 1 / Heden den Zesden der maand 
January één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is voor 
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente 
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Nicolaas de Vries gerechtsdienaar oud Negen en 
Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte 
van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Hilligonda Búitenom oud negen en dertig 
jaren, op vrydag den vyfden der maand January dezes jaars, des Morgens ten vyf uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van 
Cornelis. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Peter 
Welting Koperslager, oud twee en vyftig [j]aren, en van Gradus Búrgers, dagloner oud drie 
en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als 
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getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers over-
geschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den declarant en 
getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Cornelis de Vries. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– de Vries [Vriezen] ~ Berg [Berg]: 
29-1-1827: Overlijdensregister Gemeente Berg, 29-1-1827 No 10 / Heden den Negen en 
twintigsten der maand Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des 
vordemiddags om Tien uren, zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Nicolaas de 
Vries oud Negen en veertig jaren, Gerechtsdienaar / en Gradus Burgers oud drie en veertig 
jaren, dagloner / beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat 
op den acht en twintigsten der maand Januarij des jaars achttien honderd zeven en twintig, 
des Morgens ten Zes uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren is overleden Maria Tenholter, Zonder beroep geboren 
te Huthem in het Pruisische en gewoond hebbende te s Heerenberg in deze Gemeente, 
weduwe van wylen Hermanús Bosch, in deze Gemeente overleden, Zynde de namen van des 
overledens oúders, en de plaats van het overlyden derzelve aan declaranten onbekend / Ons 
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in 
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door 
ons is onderteekend met de declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Maria Tenholter // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vriesen [Vriezen] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
7-7-1994: Overlijdensadvertentie d.d. 7-7-1994: Heden overleed mijn lieve echtgenoot, onze 
vader en grootvader Gerhardus Johan Vriesen / oud- rentmeester van de stichting Huis 
Bergh. / Geboren te Gendringen 2 mei 1908 / Overleden te ’s-Heerenberg 7 juli 1994 / ’s-
Heerenberg: E. Vriesen- Bremenkamp / Zeddam: G.H. Vriesen [en] M.J.E. Vriesen-Pas 
[en] Justus [en] Wessel [en] Philippine / Amsterdam: A.J. van der Marel [en] Elmer [en] 
Gerben / 7041 AA ’s-Heerenberg, Muntwal 7 / Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 11 
juli tussen 19.00 uur en 20.00 uur aan de Muntwal 7 te ’s- Heerenberg. / De uitvaartdienst 
wordt gehouden dinsdag 12 juli om 14.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Hof van 
Bergh, te ’s-Heerenberg, waarna de teraardebestelling plaatsvindt op het kerkhof aldaar. / 
Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. / Aansluitend gelegenheid tot condoleren op het huis 
Bergh. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vroedvrouw ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1550-2050: 
 
1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 
1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 
1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 
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– vroedvrouw ~ s Heerenberg [Berg]: 
1-7-1822: Geboortenregister Gemeente Bergh, 1-7-1822 No 88 / Heden den Eersten der 
maand Julij een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is 
voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Giesje Stevens, vroedvroúw, oúd 
Zes en veertig Jaren, bij afwezenheid van den vader Jan Willem Rademaker; winkelier, 
woonachtig te s Heerenberg, oúd negen en dertig Jaren, daartoe gekwalificeert [doorge-
streept: oud ... jaren,] woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht 
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [doorgestreept: zijne Ehevrouw] de 
Ehevroúw van Jan Willem Rademaker met name Arnolda van Dillen oud veertig jaren, op 
Zondag den dertigsten der maand junij dezes Jaars des voor de middags ten negen uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van 
Johannes Engelbertús / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Jan Visser Eigen werk doende oud drie en Zestig jaren, en van Jan Kemper, van beroep 
Kúiper oud drie 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 ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de 
Declarante qq en beide getúigen. / [in de marge: Geboorte van Johannes Engelbertús Rade-
maker] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1823 1824 1825 1826 
 
– vroedvrouw ~ Berg [Berg]: 
28-3-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 28-3-1827 No 29 / Heden den Acht en twin-
tigsten der maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om 
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Elf uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Geesje Stevens, vroedvrouw 
oud vier en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optema-
ken acte van geboorte van een Zoon welke Johanna Húlst, ongehuwd, dienstmeid oúd drie 
en twintig jaren, op dingsdag den Zeven en twintigsten der maand Maart dezes jaars, des 
Morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke Zy verklaard heeft de 
voornaamen te willen geven van Antoniús Lambertús / Waarvan wij deze acte hebben opge-
maakt, in tegenwoordigheid van Peter Welting Koperslager, oud Vyftig jaren, en van Gradus 
Geerenaar, dagloner oud Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met de Declarante en eerste Getuige, hebbende de tweede verklaard, niet te 
kunnen schryven / [in de marge:] Geboorte van Antonius Lambertus Hulst. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vroedvrouw ~ Berg [Berg]: 
9-6-1827: Geboortenregister Gemeente Berg, 9-6-1827 No 57 / Heden den Negenden der 
maand Junij één duizend acht honderd zeven en twintig, des nadedemiddags [:sic] om drie 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Geesje Stevens vroedvrouw oud 
vier en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken 
acte van geboorte van een Zoon welke Aleida Berendsen, dienstmeid, ongehúwd wonende in 
deze Gemeente, oúd Zeven en twintig jaren, op Zaterdag den Negenden der maand Júnij 
dezes jaars, des Morgens ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke Zy verklaard 
heeft de voornaam te willen geven van Jacobús. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, 
in tegenwoordigheid van Bernardus Beumer Gistkooper, oud vier en dertig Jaren [doorge-
streept: jaren], en van Willem Scholten, Kledermaker oud negen en veertig jaren, beide 
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede 
gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk 
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de declarante en beide Getuigen / [in de 
marge:] Geboorte van Jacobus Berendsen. / [daaronder met rode inkt in de marge:] Daar de 
hierin vermelde Jacobus Berendsen bij Huwelijks Acte tusschen Henricus Theodorus te 
Boekhorst en Aleijda Berntsen, voor ons op den Achttienden November Achttienhonderd 
drie en dertig, verleden is gewettigd geworden, wordt daarvan hier tengevolge van artikel 
twee en Zestig van het Burgerlyk Wetboek aanteekening gemaakt. / De fungd: Burgemeester 
[handtekening onleesbaar] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
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– vroedvrouw ~ Bergh [Berg]: 
8-1-1833: Geboortenregister Gemeente Bergh d.d. 8-1-1833 No 5 / Heden den Achtsten der 
maand January des jaars achtien honderd drie en dertig, des middags om Twaalf uren, is 
voor ons Mr Jan, Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Geesje Stevens, Weduwe van Derk Zijollema, geadmitteerde Vroedvrouw deze [:sic] 
Gemeente oud negen en vyftig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 103 / 
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke Johanna 
Maria Cornelia Bosch, oud zes en Dertig Jaren, Ehevrouw van Pieter Westerhof Sels, thans 
dienende als Jager bij het Korps van van Dam, oud drie en veertig Jaren, wonende [doorge-
streept: ... jaren, op ...dag den] te Zeddam in deze Gemeente, No 30, op dingsdag den 
Achtsten der maand Januarij dezes jaars, des nachts ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, 
en aan welke Zij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Fedorine, [kennelijk 
toegevoegd: Victorine.] / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid 
van Willem Weijers, Organist, oud Een en Veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Ge-
meente No. 14. en van Jacobus Ising, dagloner, oud vyf en Dertig jaren, wonende te 
Zeddam, in deze Gemeente No. 15. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze 
mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en 
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met de declarante en eerste getuige, 
terwijl de tweede getuige verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte 
van Fedorine [:sic] Westerhof Sels. / [hierboven met potlood in de marge: overl. 15/12-15] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vroedvrouw ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
5-3-1834: Geboortenregister Gemeente Bergh, 5-3-1834 No 16. / Heden den Vijfden der 
maand Maart des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om Negen uren, is 
voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, versche-
nen / Bernardus Scholten, daglooner, /:by gebreke eener vroedvrouw:/ als bij de Geboorte 
tegenwoordig geweest, oud drie en vijftig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 240 
/ dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken 
Elisabeth Scholten, dagloonster, ongehuwd, oud Acht en Twintig Jaren, dochter van 
bovengenoemde declarant, woonachtig te Beek voornoemd No 240. [doorgestreept: jaren], 
op Zondag den Tweeden der maand Maart dezes jaars, des Avonds ten Acht uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan welken hy verklaard heeft den voornaam te willen geven van Willem. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk van Haren, 
daglooner, oud Zestig jaren, wonende te Beek. in deze Gemeente No. 251. en van Hendrik 
Hebing daglooner, oud Negen en vyftig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 238. 
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in 
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 

J.H.G. te Boekhorst – BERG in het Algemeen Historisch Archief (TA-VZ) – pag. 2522 

 

 
Deze documentatie is geplaatst op de site www.heemkunde.nl (sub ’collectie Te Boekhorst’) 

onderteekend, hebbende de declarant en getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / [in de 
marge:] Geboorte van Willem Scholten. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 
1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 
2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde vroedvrouw ~ Berg] 
 
– Vrij [Vry] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
26-2-1816: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 26-2-1816 No 4 / Heden den Zes en twin-
tigsten der maand febrúarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om half 
tien uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Berent Gerritsen 
daghuurder oud agt en twintig jaren, / en Derk Helmichs Boer oud Zes en dertig jaren / beide 
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten 
der maand februarij des jaars 1816, des Nagts ten Elf uren, in het huis No. 62 binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van agt en vijftig jaren is overleden Jan Visser Eheman Van 
Berndina Otters Zoon van Gradús visser en Aleida vrij overleeden / 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 ondertee-
kend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vrij [Vry] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
3-3-1816: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 3-3-1816 No 5 / Heden den derden der 
maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des voor de middags om tien uren, zijn 
voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Ge-
meente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Berentsen Landbouwer 
oud Negen en twintig jaren, / en Jan Berendsen daghuurder oud Zeven en veertig jaren / 
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweden der 
maand Maart des jaars 1816, des S’morgens ten half agt uren, in het huis No. 57 binnen deze 
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Gemeente, in den ouderdom van Zeven en veertig jaren is overleden Gerritjen Geúrts 
weduwe van Gart Berendsen Dochter van Hendrik Geúrts en Bendin Vrij overleeden / 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. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– vrijspraak ~ Bergh [Berg]: 
26-8-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 
1845. / Rol van Strafzaken // [Volg No:] 22 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] Jan 
Kremer // [Aard der Overtreding:] Maayen van plaggen op den weg der 2e klasse // 
[Woonplaats:] id [= Bergh] // [Datum van het Vonnis:] id [= 26 Augustus] // [Aard van het 
Vonnis:] Vrijspraak // [afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 6-12-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vundering [Vunderink] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
22-1-1835: Overlijdensregister Gemeente Bergh, 22-1-1835 No 7 / Heden den Twee en 
Twintigsten der maand January een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om 
half twaalf uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Derk Boshoven, Eigen werk doende oud vyf en Zestig jaren, wo-
nende te Zeddam in deze Gemeente No. 38 / en Gerrit Weyers, Bode by het Bestuur oud Zes 
en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 42 / dewelke ons hebben ver-
klaard, dat op den Een en Twintigsten der maand January dezes jaars, des Nachts ten half 
twaalf uren, in het huis No. 36b te Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf 
Maanden is overleden Christina Elisabeth Cicilia [:eerst: Cecilia?] van den Brink, geboren te 
Varseveld, en woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, dochter van Herman van den 
Brink, Commies, en van Johanna Carolina Vundering, Ehelieden, te Zeddam voornoemd 
woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze 
acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, 
na voorlezing, door ons is onderteekend, met den tweeden Declarant, terwyl de Eerste ver-
klaard heeft, niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlyden van Christina Elisabeth 
Cicilia Van den Brink. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Vuurders Goed [Vuurdersgoed] ~ Groot Azewyn [Azewyn] ~ Berg [Berg]: 
30-3-1830: Pachtcontract d.d. 30-3-1830 nr. 31 [notaris Kolfschoten te Gendringen], Rijks-
archief Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 771: / No 31. / Voor den 
Openbaren Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier Zut-
phen Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde medeondergete-
kende Getuigen / Compareerde / Gerrit Berendsen, Landbouwer, wonende te Azewyn Ge-
meente Berg. / Dewelke Verklaarde te hebben Verpacht en by deezen in pacht uittegeven. 
Aan Jan Te Boekhorst, Landbouwer, mede te Azewyn woonachtig die alhier mede compare-
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rende Verklaarde in pacht te accepteren. – Eene Hofsteede, bestaande in Huis Numero 221, 
Hof, en Boomgaard erby gelegen, en de Volgende percelen Bouwland groot te Samen 
ongeveer Drie Bunders Veertig Roeden, en wel / a. Een stuk Bouwland gelegen op de zoo 
genaamde Pas / b. Een dito in twee dreven, op de Kruisbrei. / c. Een dito de Willigskens. / d. 
Een dito de Hoze bendels. / E. Een dito de Blaasbalk. / f. Een dito achter in het Veld, in drie 
dreven aan de groene weg. en / g. Eenen dreef dito aldaar aan de Groene weg gelegen / ein-
delyk eene Weide de Broekweide genaamd groot ongeveer twee Bunders acht en vyftig 
Roeden. / alles staande en gelegen in de Buurt Groot Azewyn Gemeente Berg, en een ge-
deelte uitmakende van den Bouwhof het Vuurders Goed genaamd. / Zynde deeze Ver-
pachting aangegaan voor den Tijd van twee aaneenvolgende Jaren die bereids zyn ingegaan 
en stilzwijgende zullen eindigen zonder dat eenige denunciatie nodig zal wezen, ten aanzien 
der Landerijen met Kersmis des Jaars achttien honderd een en dertig, en van het getimmerte 
met Den Vyftienden februarij van het daarop Volgende Jaar om en voor den Jaarlykschen 
pachtprys van honderd Zes en Twintig Guldens, en voorts op de Volgende Conditien 
Voorwaarden en bepalingen: / Artikel Een / De Pachter zal Zyn gepachte over het geheel als 
een goed HuisVader en Bouwman moeten bewonen en gebruiken, inzonderheid het Huis 
zindelyk bewonen en meubileren, het Zelve behoorlyk vloer deel dak en glasdigt houden en 
op het einde des pachttyds opleveren. / de Bouwhof van het nodige Vee en Voortvaring 
voorzien houden. / de Bouwlanden goed Cultiveren en de Weidegrond ter bekwamer tyd met 
het nodig getal hoornvee bescharen en beschaard laten, ook behoorlyk zuiveren van alle 
schadelyk onkruid, inzonderheid van heukelen, Kattendoorn liezen biezen Segge en wat al 
verder van dien aart ook de Empte Pollen mier en molshoopen op bekwamen tyd slegten en 
wegruimen het bleuten en overmaijen voor den vyf en twintig July in ieder Jaar geeffectu-
eerd hebbende – Artikel Twee. / De Pachter zal geen Plakken in de Weidens mogen maijen, 
ook geen derzelven, niet met heel gras mogelaten [:sic] leggen, Veel minder scheuren of tot 
Bouwland maken, het Zy voor het geheel het Zy ten deele, onder Verbeurte in het een of 
ander geval van het geheel dubbele der Voormelde pachtprys, en met beding dat het in Stryd 
dezer bevonden Heel gras plakken of koorn respectivelyk stilzwygende ten behoeve van in 
het volledig eigendom van Verpachter zal zyn. – Zullende de Pachter gedurende deezen 
pachttyd zyn gepachte ook in behoorlyke Vrechting moeten houden en het geheel in een 
goeden staat op het einde der pachttyd ter vrye dispositie van Verpachter overleveren 
inmiddels het gepachte uit alle schouwen Zoo van wegen als watergangen houdende. / 
Artikel Drie / De Pachter Zal Zyn gepachte Zelve moeten gebruiken en bewonen, en voor 
het geheel noch ten deele aan anderen mogen cederen of voortverpachten. / Artikel Vier. / 
De Pachter Zal in het laatste der Pachtjaren alle bouwlanden, except de Sub b. beschreven 
twee dreven op de Kruisse brei die Stoppelbloot ter dispositie van Verpachter zullen moeten 
blyven leggen, met Winter Koorn kunnen toezaien, van welk gezaai de Pachter en 
Verpachter ieder de helft met het Stroo zullen genieten. / Naardien de Pachter mest op de 
plaats heeft gevonden by de aanvaarding, zoo zal hy ook alle de zelve bij vertrek op de 
Plaats moeten laten zonder eenige Vergoeding / Artikel Vier. / Ingeval van Timmerage en 
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Verbetering aan de gebouwen, dat aan de Verpachter ten allen tijde zal vrystaan zal pachter 
[nogmaals:] zal de Pachter de dienst en nodig voorkomende Bouwmaterialen op alle 
rekwisitie van Verpachter Kostenloos moeten aanhalen en de arbeidslieden Kost en drank 
naar den eisch moeten geven. / Artikel Vyf / De Huis Verponding en verdere eigenaars 
lasten zullen door den Pachter worden betaald. / Artikel Zes. / De Pachter zal als voor Zich 
Zelven goed opzigt moeten houden over het op Zyn gepachte grond staande opgaande en 
akkermaalshout ook over de Willigen en Doornenheggen. / de zelve zal het genot hebben 
van het Willigen haar [renvooi: en Verder weekhout] mits in den loop der pachttyd Vierjarig 
Zynde. / Doch zal onder geen Voorwendsel daarna heggen mogen Snoeien, boomen of 
Willigen hakken op poene van dubbele Vergoeding van alle Kosten schade en Interest. 
Zynde onder gemelde poenaliteit het Snoeien van opgaande en Vruchtboomen Verboden; en 
word door den Verpachter wel uitdrukkelijk het regt gereserveerd om overal op de 
Verpachte gronden Boomen of willigen te pooten Zonder Korting aan de pachtprys. / Artikel 
Zeven. / De niet nakoming van of overtreding door den Pachter van een of ander dezer 
Conditien zal ten behoeve des Verpachters het Regt tot dadelijke restitutie van pacht regt te 
weeg brengen. / Artikel Acht. / Wanneer de Pachter niet de expiratie van de pachttijd of in 
geval van Verstek niet dadelyk en op eerste Verzoek het gepachte Huis en verder getimmerte 
mocht verlaten en in goeden Staat aan den Verpachter overleveren Zal de Verpachter ten 
gevolge deezer overeenkomst geregtigd zyn om zonder form van proces, na een eenvoudig 
bevelschrift tot verlating, Krachtens de Grosse dezer acte in executorialen Vorm uittereiken, 
al het meubilair en roerend goed in deszelfs gebouwen ervintelyk er uit en op den publieken 
weg te doen brengen. Zyne verdere regten volgens de Wetten actuelyk Vigerende, vervol-
gende ter erlanging van de hem eventueel competerende Vorderingen / Artikel Negen. / Het 
beloop der Pachtpenningen zal door den Pachter moeten worden betaald aan handen en ten 
woonhuize van den Verpachter voor of op den Eersten februari van ieder Jaar in goed hard 
nederlandsch Goud of Zilvergeld naar den Wettigen Cours van heden op poene dat by latere 
betaling iederen gulden pachtprijs met Tien Centen Zal moeten worden Verhoogd. / En Zal 
de Pachter ook geenerhande Korting of vermindering aan pachtprys kunnen pretenderen 
terzake van geledene Schadens het Zij door overstroming, vorst, hagelslag overmatige natte 
of droogte sterfte onder het rundvee of wegens welke andere onheilen ook, op die Korting of 
vermindering door de pachter uitdrukkelyk gerenuncieerd wordende. / En compareerde mede 
Bernardus Te Boekhorst, Bierbrouwer, wonende te Etten in deeze Gemeente Gendringen, 
die na bekomen Kennis en Voorleezing van al het vorenstaande Verklaarde Zich te Stellen 
als Borg ten principale onder expressen afstand der beneficien van voorgang en Schuld 
Splitsing Zoo voor de prompte betaling der [doorgestreept: (huur?)penningen] [renvooi: 
goedgekeurd de nevenstaande doorhaling van een woord] pachtpenningen als van al het geen 
verder door den Pachter kracht dezer zal worden verschuldigd ten gevolge van onverhoopte 
overtreding of niet naleving der in deezen gemaakte condities en bepalingen, ten welken 
opzichte de Pachter Zoo wel als den Borg zich ten slotte, wegens alle schade en nadeel door 
den Verpachter te lyden in Solidum Verandwoordelyk stelden. / En voor de Executie dezer 
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hebben de gezamentlyke Comparanten domicilie gekozen ten Kantore van den Notaris Kolf-
schoten te Gendringen. / Waarvan acte / Gedaan en Gepasseerd te Gendringen ten Kantore 
van my Notaris heden den Dertigsten Maart achttien honderd en dertig, in tegenwoordigheid 
van Evert Helmes, Koster en den Heer Johan Bernardus van Veen, Particulier, beide wonen-
de te Gendringen als Getuigen die met de Comparanten en mij Notaris deeze ten prothocolle 
des Notaris Verblevene minute geteekend hebben alles na gedane Voorleezing / G Berntsen / 
J te Boekhorst / B te Boekhorst / J.B. Van Veen / E Helmes / Kolfschoten Notaris // Gere-
gistreerd te Terborg den derden April 1800 dertig deel veertien folio Zes en twintig Verso 
Vak Zes en Zeven Houdende twee bladen & twee renvooyen / Ontvangen huurregt een gul-
den vyfentwintig cents [onleesbaar] Zeven & [onkosten?] halve cent – te zamen twee gulden 
twee & negentig & een halve cent makende met de vyf en dertig opcenten drie gulden vyf en 
negentig cents / f 3.95. / Ebbenhorst // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 

* 
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Alle teksten (behalve de gegevens uit het doopboek van Azewijn) zijn aan de hand 
van de originele bronnen overgetypt en opgemaakt door J.H.G. te Boekhorst, trans-
cribent en actotheker van het Algemeen Historisch Archief, een afschriftencollectie 
met gegevens over vele duizenden Gelderse familienamen en afzonderlijke personen, 
beroepen, plaatsnamen en andere onderwerpen. Voor nadere informatie over deze 
documentatie kunt u een mailtje sturen naar: ahadata@zonnet.nl. 
 
Dit bestand maakt deel uit van nr. 13 uit de serie Bronnen van het Algemeen Historisch 
Archief, die momenteel uit de volgende uitgaven bestaat: 

1. Het Gildeboek van Netterden (1719-1853) 
(info: ahadata@zonnet.nl) 

2. Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) 
(info: ahadata@zonnet.nl) 

3. Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) 
(zie de site www.heemkunde.nl) 

4. Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) 
(info: ahadata@zonnet.nl) 

5. Paspoorten Doetinchem (1811) 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

6. Doesburgse kwartierlijst (circa 1810) 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

7. Het Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

8. Het Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

9. Oorlogsschade in de heerlijkheden Gendringen en Etten in het rampjaar 1672 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

10. Het Lexicon Vahalicum – Taalkrummels (woordenlijst van het dialect van de 
Wals in de heerlijkheid Gendringen) (info: ahadata@zonnet.nl) 

11. Varsseveld in het Algemeen Historisch Archief 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

12. Ulft in het Algemeen Historisch Archief 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

13. Bergh in het Algemeen Historisch Archief 
(zie de site www.heemkunde.nl) 

 
13: Zie het vervolgdeel WA-ZZ 

 


