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BERGH 

 
ook BERG, BERGE, ’s-HEERENBERG, VAN DEN BERG &c. 

 
O ’s-Heerenberg, gij stadje op de bult! 
Hoe wordt uw naam – vanouds zo hoog verheven – 
door Jan en alleman verkeerd geschreven! 
Hier zij dit raadsel thans onthuld. 
Daar is dan allereerst die rare komma-es: 
Zoals men weet is dat de korte vorm van des. 
Geleerde heren met hun erudiete visie 
noemen dit een typisch voorbeeld van elisie. 
Wie dit begrijpt heeft het gesnopen, 
– dat moeten wij tenminste hopen. 
En dan dat korte streepje ná die s? 
Jawel, hier komt de tweede les: 
Zo’n ding noemt men ook wel divisie, 
of hyphen – koppelteken zogezegd. 
Dat moet ook even worden uitgelegd. 
‘De Berg des Heeren’ – dat was plagiaat 
omdat het in het Woord des Heeren staat. 
Die naam was duidelijk te mooi 
voor heren zelfs van grafelijk allooi. 
Zo kwam men dan op ’s-Heerenberg, 
of kortweg Bergh, da’s ook niet erg. 
Een enkeling doet het zelfs zonder h, 
Zoals die zonderling van het AHA. 
Het streepje tussen s en Heer, 
– dat is de derde les die ik u leer – 
verbindt én scheidt de losse delen. 
Zó kunnen wij met spelling spelen 
in woorden als Maas-Waalkanaal 
of in pro-deozaak, of Staten-Generaal. 
En wie in Bergh nu nog wat heeft te klagen, 
Die wende zich dan maar tot ’s-Gravenhage. 
 
J.H.G. te Boekhorst 
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Lectori salutem! 

Deze documentatie, die deel uitmaakt van het in 1982 begonnen Algemeen 
Historisch Archief (de digitale actotheek van J.H.G. te Boekhorst in Benne-
kom), is op 11 april 2005 aan de website van de Heemkundekring Bergh aan-
geboden. Het is een heterogene verzameling alfabetisch en chronologisch 
geordende teksten met 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 natuurlijk uit de teksten zelf 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 aan-
duiding "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 zelf worden dergelijke nummers uiteraard niet vermeld. 
De afschrift- en verwerkingsdatum plus ‘handtekening’ is sinds het begin van 
de millenniumwisseling consequent aan elk afzonderlijk gegeven toegevoegd 
(bij oudere afschriften 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, 11 april 2005 
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– A... [Berg]: 
 
– A. v.d. Berg (?) [Berg]: 
4-8-1784: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 415): [1784] / Coll. conc / 4 
Aúg 1784 / [gekunstelde en slecht leesbare handtekening: A.VDBerg?] // [afschrift d.d. 
16-8-2002 (verwerkt 30-3-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– A. v.d. Berg [Berg]: 
5-7-1791: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 683): [1791] / Coll Conc. / [7, 
veranderd in:] 5 July 1791 / [onduidelijke handtekening: AVDBerg?] dep. cl. // [afschrift d.d. 
3-9-2002 (verwerkt 23-2-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– A. v.d. Berg [Berg]: 
20-5-1792: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 721): [1792] [aangetekend 
tussen de doopinschrijvingen van "den 20 Maij" en "den 24 Júnij":] / Coll. Conc. / AVDBerg // 
[afschrift d.d. 3-9-2002 (verwerkt 20-2- 2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– A. v.d. Berg [Berg]: 
8-7-1798: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 939): [1798] / Coll. Conc. / 
AVDBerg / [er lijkt te staan:] Exdep. [:lees: Cl dep?] / [aangetekend tussen de doopinschrijving 
van "den 8 Julij" en "den 15 July"] // [afschrift d.d. 5-9-2002 (verwerkt 29-12-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– A. v.d. Berg [Berg]: 
18-6-1800: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1016): Coll. conc. 18 Juny 
1800 / AVDBerg / dep cl // [afschrift d.d. 5-9-2002 (verwerkt 30-10-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– A. van den Berg [Berg]: 
± 1810: Oud-Archief der gemeente Doesburg, inv.nr. 2603, in de gedrukte inventaris 
omschreven als: "Kwartier-lijst (circa 1810?); lijst van [596] huizen en bewoners, met 
aantekening over de mogelijkheid van inkwartiering", maar het zou ook een adreslijst kunnen 
zijn ten dienste van de gemeentelijke belastingheffing of een eerste aanzet voor de 
huisnummering of het bevolkingsregister van Doesburg: / [in de marge:] + / [huis- of 
volgnummer:] 394. A: van den Berg / [in een ander handschrift in de tweede kolom:] Wordt 
bedeeld. // [afschrift d.d. 23-3-2001 (verwerkt 29-6-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Aalbers [Aalbers] ~ 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 
 
– Elbers [Aalbers] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
23-3-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-3-1816 No 9 / Heden den drie en twintigsten 
der maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des voorde middags om Elf uren, zijn voor 
ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s 
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Berendsen 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 twee en twintigsten der maand 
Maart des jaars 1816, des S’morgens ten drie uren, in het huis No. 51 binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van twaalf dagen [:eerst: jaren] is overleden Bernardús Botteram Zoon van toon 
Botteram en Bendin Elbers / 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 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Elbers [Aalbers] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
17-12-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-12-1833 No 75 / Heden den Zeventienden 
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 / 
Jan Elbers, Landbouwer oud Een en veertig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 30 
/ en Migchiel Harmsen, dagloner oud veertig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 29 
/ dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand December dezes jaars, des 
avonds ten Zes uren, in het huis No. 31 te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Achttien Maanden is overleden Gradus Hieltjes geboren en woonagtig geweest te Lengel 
voornoemd, Zoon van Willem Hieltjes, Landbouwer en van Aleida Messing, Ehelieden, te 
Lengel voornoemd woonagtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
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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 Gradus Hieltjes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Albers [Aalbers] ~ s Heerenberg [Berg]: 
29-4-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 29-4-1834 No 43 / Heden den 
Negenentwintigsten der maand April 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, verschenen / Gradus Burgemeester, Eigen werk doende oud Zes en dertig jaren, 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 172 / dewelke ons verzocht heeft op te maken 
acte van geboorte van eene Dochter welke Zyne Ehevrouw Catharina van Haag, oud Vier en 
dertig jaren, op Zondag den Zeven en twintigsten der maand April dezes jaars, des voormiddags 
ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen 
geven van Everdina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Gysbert Mutter Stoelenmaker oud Een en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 94 en van Hermanus Albers Geregts Dienaar oud acht en twintig jaren, wonende 
te s Heerenberg in deze Gemeente No. 172 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 Everdina Burgemeester. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Aalbers [Aalbers] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
11-11-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 11-11-1834 No 80 / Heden den Elfden der 
maand November 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, verschenen / 
Willem van Langen, Commies, oud negen en dertig jaren, wonende te Zeddam in deze 
Gemeente No. 54 / en Gerhardus Bunk, daglooner oud Vier en dertig jaren, wonende te Zeddam 
in deze Gemeente No. 55 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tienden der maand 
November dezes jaars, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 53 te Zeddam binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van Een en Zeventig Jaren is overleden Andries te Boekhorst, 
Hoefsmid, geboren in de Gemeente Gendringen, en woonagtig geweest te Zeddam Voornoemd 
weduwnaar van Hendrina Aalbers, mede in deze Gemeente overleden, Zynde de 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. met den Eersten 
declarant, terwyl de tweede verklaard heeft, niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlijden 
van Andries te Boekhorst. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Albers [Aalbers] ~ sHeerenberg [Berg]: 
20-1-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 20-1-1835 No 5 / Heden den Twintigsten der 
maand January 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 Ambtenaar 
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Grades 
Scholten, kledermaker oud drie en vyftig jaren, wonende te sHeerenberg in deze Gemeente No. 
[niet ingevuld] / en Hermanus Albers, Geregtsdienaar oud negen en twintig jaren, wonende te 
sHeerenberg in deze Gemeente No. 108 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Achttienden der maand January dezes jaars, des voormiddags ten half Elf uren, in het huis No. 
108 te sHeerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht maanden is overleden 
Gerhardus Bernardus Meursen, geboren en woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, 
Zoon van Johannes Franciscus Meursen, daglooner, en Berendina Kupper, 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 Gerhardus Bernardus Meursen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– Elbers [Aalbers] ~ 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 voornoemd 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] 
 
– Elbers [Aalbers] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
11-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 11-4-1838 No 31. / Heden den Elfden der 
maand April 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 
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Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Elbers, Landbouwer, oud vijf en 
veertig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 30. en Jan Hesseling, daglooner oud 
Negen en twintig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 28. dewelke ons hebben 
verklaard, dat op den Tienden der maand April dezes jaars, des namiddags ten Vier uren, in het 
huis No. 29. te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twee Jaren is overleden 
Arnoldus Harmsen, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, Zoon van de 
Ehelieden Michiel Harmsen, daglooner, en Petronella Jansen, te Lengel 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 den eersten declarant, terwijl de tweede verklaard 
heeft niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis / J: Elbers // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 
17-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Elbers [Aalbers] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
27-6-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 27-6-1838 No 52. / Heden den Zeven en 
twintigsten 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 Derk, Jan Bosman, 
daglooner, oud Zes en vijftig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 194. en Willem 
Koenders, Boerenwerk doende, oud Zes en twintig jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente 
No. 192. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Junij dezes 
jaars, des voormiddags ten Tien uren, in het huis No. 194b te Kilder binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van Veertien dagen is overleden Jan Peters, geboren en woonachtig geweest te 
Kilder voornoemd, Zoon van Lamert Peters, daglooner, en Theodora Elbers, te Kilder 
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. / E:V:Grotenhuis / D i bosman / 
W Koenders // [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 
 
– Aalbers [Aalbers] ~ 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 
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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 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 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 Aalbers ~ Berg] 
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– Aalderink [Aalderink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", katern 
"Bergh"): 
– "Volgnommer": 1 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 1 
– Naam: Derk Aalderink 
– Geboren: 1773 
– Beroep: [doorgestreept: Landbouwer] Dagloner 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 25-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Aalderink [Aalderink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 3): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", katern 
"Bergh"): 
– "Volgnommer": 1 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 3] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 1 
– Naam: Alberdina Aalderink 
– Geboren: 1815 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 25-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Aalderink [Aalderink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 4): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", katern 
"Bergh"): 
– "Volgnommer": 1 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 4] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 1 
– Naam: Jan Aalderink 
– Geboren: 1820 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 25-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Aalderink [Aalderink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 5): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", katern 
"Bergh"): 
– "Volgnommer": 1 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 5] 
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– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 1 
– Naam: Lamberdina Aalderink 
– Geboren: 1822 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 25-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Jaaldering [Aalderink] ~ 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 Franken, mede in deze Gemeente overleden, 
/:Zijnde de namen van des overledenes [renvooi: 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 bestemde 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] 
 
– Aaldert: zie sub Albertus [Berg] 
 
– Aldes [Aalders] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
4-5-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 4-5-1816 No 10 / Heden den Vierden der maand 
Mei eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons Mr 
Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s 
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Frerik Otters dagloonder oud vijf en vijftig 
jaren, / en Gerrit Meúrs daghuurder oud agt en veertig jaren / beide in deze Gemeente 
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand Mei des jaars 1816, 
des Avonds ten half negen uren, in het huis No. 32 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
vijf en dertig jaren is overleden Maria van ooijen húisvroúw van Jacobús van gronningen 
dochter van Hermanús van grunningen en Aleida geesje Aldes [:of: Alers?] / 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 
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onderteekend / hebbende de getúigen verklaart niet te Kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– aarde (op de weg werpen) ~ 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] 
 
– aarde (op de grote weg werpen) ~ 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] 
 
– Abrahams [Abrams] ~ Bergh [Berg]: 
6-11-1724 [ingeschreven tussen afschriften van 9-1-1725 en 10-1-1725]: Archief Huis Bergh 
(AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 111): // 1724: den 6 novemb~ aen den Joode David 
Abrahams vrijgeleyde gegeven om tot Gendringen te mogen woonen mits betalende den 
ordinairen Jaerlijxen Tribuyt ad aght Daaler Hollants // [afschrift d.d. 4-3-2003 (verwerkt 
5-3-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Adam (van den) Berg [Berg]: alle jaren van 1300-2050: 
 
1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 
 
– Adam van den Bergh [Berg]: 
1312: Fredericus van den Bergh (regeerperiode: 1312-1331), vader van Adam van den Bergh; 
zie AHA-document 312aa, 331aa // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 
1330 1331 1332 1333 1334 
 
– Adam van den Bergh [Berg]: 
1335: Rijksarchief Arnhem, I-25 K (L.K.), blz. 176,, inv.nr. 20: / F.K. van Lennep, Opdracht van 
het Sibertsgoed te Mechelen (onder Gendringen) door Winrich van Wesenthorst aan heer Adam 
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van den Bergh, in Bijdr. Med. "Gelre", deel 26, 1923, p. 129 vlg.: Winrich van Wesenthorst 
verkoopt in 1335 het Sibertsgoed met dienstlieden en eigenhorigen enz. / Hierin komt een groot 
aantal namen voor. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Adam van den Bergh [Berg]: 
1335: Rijksarchief Arnhem, I-25 K (L.K.), blz. 216,, inv.nr. 129: / Winrich van Wesenthorst 
(edelvrij) verkoopt het Sibertsgoed onder Gendringen met dienstlieden en eigenlieden aan Adam 
van den Bergh, 1335. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1336 1337 1338 1339 1340 
 
– Adam van den Bergh [Berg]: 
13-4-1341: Belening op 13 april 1341 door aartsbisschop Walramus van Keulen aan Adam, heer 
van den Bergh, met de hoge en lage jurisdictie in Gendringen en Etten, het patronaatsrecht en de 
tienden van de kerk in Gendringen, de gruit en de munt te Gendringen; zie AHA-document 
3410413a // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 
1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 
1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 
1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 
1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 
1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 
1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 
1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 
1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 
1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 
1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 
 
– Adam van den Bergh [Berg]: 
1-9-1521: [bron onbekend:] Adam van den Bergh (geb. 1-9-1521, overleden in 1578) was 
gehuwd met Mechtelt van der Wilten; kinderen: Hercules (1575, 1586), Wilhelm (1578) en 
Walburg (vrouwe van Diepstegen, gehuwd met Arnt van Boickhorst, met wien zij nog in 1602 
voorkomt) // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 
1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 
1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 
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– Adam van den Bergh [Berg]: 
7-4-1565: Acte waarbij Willem, graaf van den Bergh, en Johan Berck, namens zijn vrouw 
Dercksken Geritsdr. Poer, op grond van een akkoord aangegaan over de nalatenschap van Adam 
en Hector, bastaarden van den Bergh, met Adams weduwe joffr. Helmont, bepalen dat de Graaf 
de gehele nalatenschap zal verkrijgen, doch Johan en zijn vrouw alle leengoederen. Minuut 
(Fahne 162, blz. 73). Dit heeft betrekking op de lenen nr. 51, 114 en 231. Zie AHB (Varia nr. 
4712). // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 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 Adam Berg] 
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– administratrice ~ Huis Bergh [Berg]: 
10-2-1720: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 48): // Den Affgelegden Eedt 
door de Heer Petr: Christ: van Marle ~ // Ick Petrús Christianús van Marle Sweere by godt 
almaghtigh Holt en troúw aen haere Hooghfurst~: Doorleúghtigheijt, de Regeerende Furstinne 
tot Hohen Zollern Regente en Administratrice vant Hoogh Graeff~: Huijs Bergh, en aen Syn 
Excellentie den Heere Grave tot den Bergh Hohenzollern, dat hún Profyt Sal Soecken, Schaade 
Keeren, en in alle deelen achtervolgen en Naerkomen de Commissie van Lantdrost en Statholder 
der Leenen des Graeffschaps Bergh, vant Drost ampt van de Hoogheijt Wisch, en van 
Overjagermeester vant Hooghgraefflyck Huys Bergh; als mede dat alles sal doen, wat dat eenen 
getroúwen Lantdrost Statholder der Leenen van de Graeffschap Bergh Drost der Hoogheyt 
Wisch en Overjagermeester Schúldigh en gehoúwden is te doen; Soo waeraghtigh helpe mij 
Godt Almaghtigh, en weijgere mij d’ Eeúwige Glorie: / In teecken der waerheijt heb ick dese 
onderteeckent: / Boxmeer den 10e Febr~: 1720: / onderstont. / P:C: van Marle. // [afschrift d.d. 
28-1-2003 (verwerkt 29-3-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Ariëns [Adriaans] ~ 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 dertigsten 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 marge:] Overlyden van Ariëns dood vertoond Kind van het manlyk Geslacht. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Ariëns [Adriaans] ~ 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 
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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] 
 
– Adriana van den Berg [Berg]: 
21-8-1803: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij weergegeven]: Adriana van 
den Berg / woonplaats: Vianen / overleden op 21-8-1803 // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Adriana van den Berg [Berg]: 
14-4-1817: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 14-4-1817 No. 13. / Op heden den 
veertienden april agttien honderd en Zeventien des voormiddags ten negen uren, compareerden 
voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaar, Provincie 
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Gunsing wonende in Babberik onder 
Oud Zevenaar, Broeder des overledenen oud Zeven en dertig Jaren, Schoenmaker / en Peter van 
Zwoll Timmerman oud Zestig Jaren, in Ooij onder Oud Zevenaar wonende / welke Ons hebben 
verklaard, dat op Voorgisteren den twaalfden dezer maand april, des namiddags ten twee uuren, 
Hendrik Gunsing geboren in Bergen op Zoom, en gewoond hebbende in Ooij onder Oud 
Zevenaar Eheman van Elisabeth Janssen te Elten Zoon van wijlen Martin Gunsing en Adriana 
van den Berg in den ouderdom van negen en dertig Jaren, in het huis van Arnoldus Pelgrom N: 
214 is overleden. / Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de twede 
getuige benevens ons is getekend, verklarende de eerste getuige Jan Gunsing niet te Kunnen 
Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Adrianus van den Berg [Berg]: 
11-4-1811: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij weergegeven]: Adrianus van 
den Berg / woonplaats: Vianen / overleden op 11-4-1811 // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Adrianus van den Berg [Berg]: 
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: "Departement 
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem" / [met potlood: 1814] "Gemeente van Bennekom 
/ Alphabetische lijst voor de land-militie" // Nummer: 41. / Naam en voornaam: Berg, Brand van 
den / Geboortedatum: 1794, 6 Sepr / Geboorteplaats: Wageningen / Woonplaats: Bennekom / 
Beroep: Zonder beroep / Naam en voornaam der ouders: Arien van den Berg en Gerritje van 
Brúxvoort / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehúwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij 
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de loting getrokken: 30 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de 
trekking opgegeven: Siekelijk / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 118. // [De 
volledige lijst bevat 192 inschrijvingen. Transcriptie 15/16-6-2000; J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Adrianus van den Berg [Berg]: 
10-4-1815 (nationale militie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 397, 
getiteld: "Provintie Gelderland. / Militiekanton van Velp No 10 / Militiedistrict van Zútphen // 
Alphabetische lijst der voor de Nationale Militie ingeschrevenen van de Gemeente van 
Bennekom over den jare 1815" [ingedeeld in kolommen]: // Numero van dezen Staat: 1 / 
Numero der Inschrijving: 16 / Numero der Loting: 16 / Naam: Berg / Voornaam: Brand v. den / 
Geboorteplaats: Wageningen / Datum van Geboorte: 6e September 1794 / Woonplaats 
[Gemeente, Militie-Kanton, Militie-District]: Bennekom, Velp, Zútphen / Beroep: Zonder ber: / 
Voornaam van den Vader: Arien / Naam van de Moeder: Brúksvoort / Voornaam van de 
Moeder: Geúrtje van / Beroep van den Vader, of de Moeder, indien de Vader overleden is: 
Landvroúw / Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige loting aan dezelve niet voldaan 
heeft: – / Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / Besluit van den Militieraad: – / 
Aanmerkingen: – // [N.B.: De volledige lijst bevat 44 inschrijvingen en eindigt met de volgende 
aantekening: "Bovenstaande Lijst gesloten te Bennekom op den 10e April 1815. / Van Wegen 
het Plaatselijk bestuur / Theods Prins" // [rechtsboven op de achterzijde:] "Bennekom 1815" // 
Transcriptie 4-7-2000, J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Adrianus van den Berg [Berg]: 
6-3-1816 (nationale militie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 398, 
getiteld: "Litt. C. / 6e Militie-district / [met potlood: 1816] / Hoofdplaats Zútphen / Alphabetische 
lijst der voor de Nationale Militie ingeschrevenen in de Gemeente van Bennekom" [ingedeeld in 
kolommen]: // Nummers van dezen Staat: 1 / Nummers der Inschrijving: 1 / Nummers der 
Loting: 36 / Naam: Berg / Voornaam: Brand van den / Geboorteplaats: Wageningen / Datum 
van Geboorte: 6de Septembr 1794 / Woonplaats [Gemeente, Militie Kanton, Militie District]: 
Bennekom, Velp, Zútphen / Beroep: Zonder beroep / Voornaam van den Vader: Arien / Naam 
van de Moeder: Brúxvoort / Voornaam van de Moeder: Geurtje van / Beroep van den Vader of 
Moeder indien de Vader overleden is: [Landman, veranderd in:] Landvroúw / Redenen waarom 
de ingeschrevene bij eene vroegere loting aan dezelve niet voldaan heeft: – / Aanmerkingen van 
den Militie-Commissaris: – / Besluit van den Militie- Raad: – / Aanmerkingen: – // [De volledige 
lijst bevat 46 inschrijvingen en eindigt met de volgende aantekening: "Aldus gesloten te 
Bennekom den 6e Maart 1816, door De Vice-búrgemeester van Bennekom H T. Prins" // [op de 
achterzijde, rechtsboven:] "Bennekom 1816" // Transcriptie 4-7-2000; J.H.G. te Boekhorst] 
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– advocaat ~ 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 
 
– advocaten ~ Huis Bergh [Berg]: 
19-7-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 30): // Volmaght voor den 
Heer de Raet om wegens Gendringen en Etten ten fine van accoort voor Commissarien van den 
welEdele Hove van Gelderlant t’ Erschijnen: &c // Wy Johanna &c &c &c // Doen kond en 
tuygen bevolmaghtight en geconstitueert te hebben gelyck doen by desen onsen seer Lieven 
getroúwen Raet Wilh: de Raet Drossard der vry Heerlickheyt Boxmeer, om voor d Edele 
moogende Heeren Raaden en Commissarien van den WelEdelen Hove van Gelderlant 
geadsisteert met onse ordinaire advocaten tot Arnhem te Compareren ten fine van accoort over 
de Saacke tússchen ons in Qúaliteijt als verweerdersche ter eenre, en den doorLeúghtigsten 
Heere Churfurst van Ceúlen als aenlegger over de Heerlickheeden Gendringen en Etten voor den 
welEdelen Hove ongedecideert hangende, t’ aenhooren soodanige propositien, als tot dien eijnde 
súllen voorgeslagen worden, daerop t’ antwoorden en accorderen, soo en gelyck ten meesten 
Voordeell van onsen Wel beminden Heer Soon den Hooghgebooren Heer Frans Wilhelm grave 
tot den Bergh sullen bevinden te behooren: tot Naerkominge van voorn~: Accoort onses 
Hooghgemelten Heerens Soons persoon en goederen ter parate Execútie van den WelEdelen 
Hove te verbinden, beloovende voorgoet en van waerde te hoúwden alle tgeene onsen 
geconstitúeerden in desen sal hebben gedaan, soo en als off wy selffs praesent waeren, niet 
tegenstaende dat daertoe Speciale Volmaght soude mogen Vereijscht worden, en hem van alles 
indemniseren onder verbant van onse persoon en goederen, gelijck mede die van onsen 
Hooghgemelten Heer Soon, ter parater Execútie van Hooghgemelten Hove: / In teecken der 
waerheyt hebben wy dese eygenhandigh geteeckent, en met ons Furstl~: Segel bedrúcken 
Laeten: / Sig~: op het Slott S Heerenbergh den 19en July 1723: / was geteeckent / Johanna / L:S: 
// [afschrift d.d. 21-1-2003 (verwerkt 26-1-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1724 1725 
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– advocaat ~ Huis Bergh [Berg]: 
4-1-1726: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 180): // Missive aen d[en] Hr 
Drossard de Raet. // Eerentfesten Seer Lieven getroúwen / Wy Bedancken voor de Hertgrondige 
Felicitatien ten Respecte van het Nieuwe jaer aen ons gedaan, en overmits wij tot onsen 
ordinairen Raeth advocaet genadigh hebben aengestelt onsen Seer Lieven getrouwen Antoni 
Joseph Reijgers Advocaet voor den Hove Provintiael van Gelderlant, Soo hebben Wy t’Selve 
aen UEd: Hiermede willen bekent maacken, vastelyck vertrouwende, dat UEd in alle Saacken 
het Interesse en Wel Wesen van ons Hooghgraeffl~: Huys Bergh aengaende met voorn~: onsen 
Raet advocaet soo [doorgestreept: mondelingh als] Schrifftelyck, als in vall noodigh en dienstigh 
mondelingh Commúnicative Sal willen gaan en hem met Raet en daet ad Sisteren; oock eenige 
papieren tot onsen dienste versoeckende, aen den Selven extraderen, en in die Hope nae UEd: in 
de protectie van den Almogenden Bevolen hebbende, Syn wy UEd: met genade gewogen / UEd 
/ wel geaffectioneerde / onderstont / Frans Wilhelm // Eerentfesten Seer Lieven getrouwen // Op 
ons Slott S Heerenbergh den 4 Januarij 1726. // [afschrift d.d. 25-3-2003 (verwerkt 27- 3-2003) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 advocaat ~ Berg] 
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– advocaat-fiscaal ~ 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 
 
– advocaat-fiscaal ~ graafschap Bergh [Bergh]: 
23-9-1677: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 3988: // Copia N. // Den 23 9bris 1677. / Coram 
de Hr Stadtholder Joachim Deúis, Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon [:lees: 
Mom] & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om daer over ter instantie van de Hr 
Dr Gerard van Zelst Advocaet fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer 
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger van de Middelen, die 
verweijgering wilde prodúcent niet lieden om 200 ggl. sampt costen & schade met recht. // 1. 
Deponents oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn. // 2. Ofte getúige niet in de 
boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot 
Genderingen bis nú toe gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat // 3. Ofte getúige niet wel en kenne 
alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen? // ad 3tium / Túigt jae // 4. Off 
getúige niet menighmael bij geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? 
// ad 4túm / Túigt jae. // 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de 
Oevelgúnne staende in Genderingen daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / 
Seit súlx noit gehoort te hebben. // 6. Off getúige niet eenige jaren herwaerts den ontfanck van de 
gemeene middelen tot Genderingen gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat. // 7. Off vroúwe van 
Gendt als besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander private inwoonder van 
Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm / Túigt jae. // 8. Off [doorgestreept: niet aen de] Getúige 
in q~ als Ontr niet wel bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de Graeffschap 
gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / 
Affirmat // 9. Off getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders als een privaet 
húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit anders gehoort te hebben. // 10. Off getúige 
oit gesien off gehoort hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de Swanenbúrgh en 
de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ 
Oevelgúnne // Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo originali; gd testor. was 
ondert~ T. ten Hage Landts~ // [enz.] // [afschrift d.d. 7-1-2003 (verwerkt 10-1-2003) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
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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 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 
advocaat-fiscaal ~ Berg] 
 
– advocaten: zie sub advocaat [Berg] 
 
– afgraving (grond) ~ Bergh [Berg]: 
26-8-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 1845. / 
Rol van Strafzaken // [Volg No:] 21 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] Willem Alings // 
[Aard der Overtreding:] Afgraven van grond van den groten weg der 2e klasse // [Woonplaats:] 
id [= Bergh] // [Datum van het Vonnis:] id [= 26 Augustus] // [Aard van het Vonnis:] id [= 
Boete] ad f 1.00 id [= en Kosten ad] f = 63 ct // [afschrift d.d. 24-2- 1999 (verwerkt 6-12-2001) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– afslaan (appels) ~ 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. // 
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[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] 
 
– Agelink [Agelink] ~ 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 
 
– Ageling [Agelink] ~ 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, Ambtenaar 
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] 
 
– Ageling [Agelink] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
8-6-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 8-6-1863 No. 59 / Heden den achtsten Juny 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth Burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus 
Ageling oud twee en vyftig jaren, van beroep dagloner en Johannes Sliepenbeek oud twee en 
veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
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verklaard, dat op den Zevenden Juny dezes jaars, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 4 in 
Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en twintig dagen is overleden: 
Lambertus Meyer buiten beroep geboren en wonende in deze gemeente zoon van de echtelieden 
Willem Meyer en Theodora Braam landbouwers, wonende te Lengel voormeld / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / B Ageling / J 
Sliepenbeek / 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 
 
– Ageling [Agelink] ~ ’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.: Confirmata 
10-7-1946 
 
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 Agelink ~ Berg] 
 
– Ahasverus van den Berg [Berg]: 
1766: Uit: Geschiedenis van de kerk te Barneveld van 1533 tot 1795, uit oorspronkelijke 
bronnen zamengesteld door Mr. C.A. Nairac, Oud-President- Kerkvoogd / Barneveld, P. 
Andreae Mengen, 1871 [blz. 16/17]: Namen en Jaar van de komst der predikanten in deze 
gemeente / [predikant nr.] 20. / 1766 / Ahasuerus van den Berg [intredetekst: 2 Cor. V:20] / 
[zie de volledige lijst van predikanten tot 1871 sub "Barneveld"] // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– van Akkeren [Akkeren] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
17-12-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-12-1833 No 76 / Heden den Zeventienden 
der maand December 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 



J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 23 

 

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

Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Berend Lankers, dagloner oud Zes en Zestig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 
60 / en Hendrik Hendriksen, kledermaker oud drie en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze 
Gemeente No. 56 / 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 vrouwlyk Geslacht, hetwelk op den 
vyftienden der maand December dezes Jaars, des morgens ten vyf uuren is ter wereld gebragt 
door Hendrina van Akkeren, oud drie en dertig Jaren, Ehevrouw van Bernardus Berntsen, 
dagloner oud negen en dertig Jaren, 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 den tweeden Declarant terwyl de eerste verklaard heeft, niet te kunnen 
schryven. / [in de marge:] Overlyden van Berntsen dood vertoond Kind van het Vrouwlyk 
Geslacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Alardus: zie sub Albertus [Berg] 
 
– Alberta van den Berg [Berg]: 
31-1-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 31-10-1825 No. 86. / Op heden den Een en 
dertigste october des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, 
zijn voor Ons Hermanús Theodorús Prins, Búrgemeester van [doorgestreept: Schout des Ambts] 
Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Jan van de 
Maat oud Neegen en Dertig jaren, van beroep daglooner en Aart van Leeúwen oud Zestig jaren, 
van beroep daglooner beide wonende te bennekom / welke ons hebben verklaard, dat op den 
dertigste october dezes jaars, des S morgens ten Zes uren, Jan Keinrensink [:sic] geboren en 
laastelijk woonachtig te bennekom, Zoon van Hendrikús Klein rensink, en Aalebartje van den 
Berg Zyne êhevrouw beide meede aldaar woonende in den ouderdom van Drie Weeken ten zyne 
huize No 47 binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, 
die na voorlezing door ons Burgemeester is geteekend, hebbende de Comparanten voormeld 
verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H T Prins // [afschrift d.d. 26-8-1999 (verwerkt 1-8-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Albertus van den Berg [Berg]: 
3-1-1922: Overlijdensregister gemeente Wisch, 3-1-1922 No 2. / Heden, den derden Januari 
negentien honderd-twee-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken 
Stand der Gemeente Wisch, Evert Jan Vriezen oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer, 
wonende alhier, en Hendrik Jan Rexwinkel oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer, 
wonende alhier, die verklaarden, dat op den tweeden Januari dezes jaars, des namiddags ten vijf 
ure te Varsseveld in het huis nummer driehonderd zestig a in den ouderdom van drie weken is 
overleden: Johan van den Berg, zonder beroep, geboren en wonende te Wisch, zoon van 

J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 24 

 

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

Albertus van den Berg, klompenmaker en van Gerharda Johanna Jansen, zonder beroep, beiden 
wonende te Wisch. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Aleida ten Barge [Berg]: 
9-3-1732: RBS 270 (Zeddam): 1732 / Den 9 Meert in den Houwelijken staet bevestigt Garrit 
Jansen S: van wijlen Jannes Jansen uijt Raefelder / met Aeltjen Ten Barge Wede van wijlen 
Rubertus De Gulijker uijt Groot Asum / de Bruijdegom op vertoonde attestatie van Den Wel 
Eerw: Heer A: Staering V.D.M. te Gendringen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Aleida van den Berg [Berg]: 
8-3-1814: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 8-3-1814 / ged. 3-4- 1814:] Aaltje / 
dochter van Evert Jan van den Berg en Maartje Jans / op Laar // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Alink [Alink] ~ 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 
 
– Alings [Alink] ~ 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 Ambtenaar 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 azewyn 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 Teering, dagloner, geboren en 
woonagtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de Ehelieden Andries Teering en 
Johanna Beyer beide overleden in deze Gemeente, nalatende haren Eheman Berend Wieskamp 
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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 Boekhorst] 
 
– Alings [Alink] ~ 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 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 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] 
 
– Aling (2x) [Alink] ~ Braampt [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
30-10-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 30-10-1833 No 65 / Heden den Dertigsten der 
maand October een duizend acht honderd drie 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 / 
Derk Wessels, Dagloner oud Zes en vyftig jaren, wonende te Braampt in deze Gemeente No. 
245 / en Hendrik Hetterscheid, dagloner oud Zeven en veertig jaren, wonende te Braampt in 
deze Gemeente No. 247 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negen en Twintigsten der 
maand October dezes jaars, des voormiddags ten half tien uren, in het huis No. 244 te Braampt 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen en dertig Jaren is overleden Hermina Aling, 
geboren en woonachtig geweest te Braampt voornoemd, dochter van Lamert Aling, Zonder 
beroep, te Braampt woonachtig, en van wylen Johanna Duits, overleden te Braampt, gehuwd 
geweest nalatende haren Eheman Hendrik Jan Kaak, Stroodekker, te Braampt 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 
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voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de Declaranten verklaard niet te kunnen 
Schryven. / [in de marge:] Overlyden van Hermina Aling. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Alings [Alink] ~ Braamt [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
7-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-1-1834 No 5 / Heden den Zevenden der maand 
January des jaars achtien honderd vier en dertig, des Voormiddags om Elf uren, is voor ons Mr 
Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Mathys Sluiter, 
dagloner oud Zes en Dertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 242 / dewelke ons 
verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zyne Ehevrouw Hendrika 
Jansen, oud negen en Dertig Jaren [doorgestreept: jaren], op Zondag den Vijfden der maand 
January dezes jaars, des Smorgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Everdina. / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus Alings, Strodekker oud drie en Zeventig jaren, 
wonende te Braamt in deze Gemeente No. 244 en van Arnoldus Gerritsen Landbouwer oud Zes 
en Veertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 243 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 uitzondering van de 
declarant en tweede getuige, als verklarende niet te Kunnen Schryven. / [in de marge:] Geboorte 
van Everdina Sluiter. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Alings [Alink] ~ 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 Burgemeester, 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
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, wonende 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 overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, 
hebben onderteekend, met declarant en getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Johannes 
Gieskes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Alings [Alink] ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
9-4-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-4-1834 No 29. / Heden den Negenden [:eerst 
waarschijnlijk: Tienden] [renvooi: De overschrijving van het woord "Negenden", in de eerste 
regel dezer Acte, goedgekeurd.] der maand April een duizend acht honderd vier 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, verschenen / Hermanus Alings, daglooner, oud drie en Zestig jaren, 
wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente No. 84. / en Antonius Hooijman, Boerenwerk 
doende oud Twee en twintig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 87. / 
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 Achtsten dezer maand, 
des Nachts ten twee uren, ter wereld is gebragt door Catharina Dijker, oud Dertig Jaren, 
Ehevrouw van Theodorus Overbeek, Onderwijzer der Jeugd, oud vijf en Dertig Jaren, 
woonachtig te Groot Azewijn voornoemd No 68a. / [doorgestreept: 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:] Overlijden van Overbeek, Dood vertoond Kind van het 
mannelijk Geslacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 
 
– Alings [Alink] ~ Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
19-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-5-1838 No 40. / Heden den Negentienden 
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 Braam, Landbouwer, 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 Gemeente, 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 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 Braam / H Beyer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– Alings [Alink] ~ Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
19-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-5-1838 No 40. / Heden den Negentienden 
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 Braam, Landbouwer, 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 Gemeente, 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 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 Braam / H Beyer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 
 
– Alings [Alink] ~ Bergh [Berg]: 
26-8-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 1845. / 
Rol van Strafzaken // [Volg No:] 21 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] Willem Alings // 
[Aard der Overtreding:] Afgraven van grond van den groten weg der 2e klasse // [Woonplaats:] 
id [= Bergh] // [Datum van het Vonnis:] id [= 26 Augustus] // [Aard van het Vonnis:] id [= 
Boete] ad f 1.00 id [= en Kosten ad] f = 63 ct // [afschrift d.d. 24-2-1999 (verwerkt 6-12-2001) / 
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 
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2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
2050 [einde Alink ~ Berg] 
 
– Alofs [Alofs] ~ 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 Burgemeester, 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
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, wonende 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 overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, 
hebben onderteekend, met declarant en getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Johannes 
Gieskes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Ambrosius [Ambrosius] ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
21-4-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 21-4-1834 No 40. / Heden den Een en 
twintigsten der maand April 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, verschenen / Evert Wilting, daglooner, oud Vijf en Dertig jaren, wonende te 
Netterden in deze Gemeente No. 16a / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte 
van eenen Zoon welken zijne Ehevrouw Johanna Gellekom, oud twee en Dertig jaren, op 
Zaturdag den Negentienden der maand April dezes jaars, des namiddags ten Vier uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welken hy verklaard heeft den voornaam te willen geven van 
Arnoldus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk 
Ambrosius, daglooner, oud twee en Zestig jaren, wonende te netterden in deze Gemeente No. 
17 en van Willem Heister, daglooner oud drie en veertig jaren, wonende te Netterden in deze 
Gemeente No. 16. 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, hebbende de declarant verklaard niet te Kunnen Schrijven. / 
[in de marge:] Geboorte van Arnoldus Wilting. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Ambrosius [Ambrosius] ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
17-5-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 17-5-1834 No 52 / Heden den Zeventienden der 
maand Mei 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 / Willem 
Heister, dagloner oud drie en veertig jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 16 / 
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter, welke Zyne 
Ehevrouw Margaretha Brunne oud negen en dertig jaren, op Donderdag den Vyftienden der 
maand Mei dezes jaars, des avonds ten Zeven 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 Derk Ambrosius Dagloner oud twee en Zestig jaren, 
wonende te Netterden in deze Gemeente No. 17 en van Evert Wilting dagloner oud Vyfendertig 
jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 16a 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 terwyl de tweede getuige verklaard heeft niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] 
Geboorte van Maria Heister. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– ambtsbode ~ Bergh [Berg]: 
8-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-5-1822 No 72 / Heden den Achtsten der maand 
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des avonds [doorgestreept: middags] om acht 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Meyers, Bode van dit Ambt, als 
daartoe gequalificeert, oud drie en dertig jaren, woonachtig te Zeddam in deze Gemeente, / 
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [doorgestreept: 
zijne Ehevrouw] de weduwe van wylen Bernardus van Dillen, met naam Hendrina Hebing, 
Eigen werk doende, oud vier en dertig Jaren [doorgestreept: jaren, op] wonende in deze 
[doorgestreept: dag den] Gemeente, op den Zesden der maand Mei dezes Jaars des avonds ten 
acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven 
van Theodorus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Johan 
Arnold Hacklander, Secretaris van dit Ambt oud drie en vyftig jaren, en van Johannes Hermanus 
Boeseken, Eigen werk doende oud negen 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 den Declarant qq en beide Getuigen. / [in de marge: Geboorte van Theodorus van Dillen] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Amptink [Amptink] ~ 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 
 
– Ampting [Amptink] ~ Berg [Berg]: 
31-12-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 31-12-1827 No 139. [de laatste akte van deze 
jaargang] / Heden den Een en dertigsten der maand December 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 Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / 
Hermanus Boekhorst, dagloner oud negen en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, 
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke Zyne 
Ehevrouw Johanna Ampting, oud negen en twintig jaren, op Maandag den Een en dertigsten der 
maand December dezes jaars, des morgens ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke 
hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrika / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Guert Former Dagloner, oud twee en vyftig jaren, en van 
Hendrik Hegman, 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 en eerst gemelde Getuige hebbende de tweedegemelde Getuige verklaard, niet te 
kunnen schryven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 
 
– Amting [Amptink] ~ Berg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 3079): Bevolkingsregister "Stadt Doesborgh" d.d. 1-1- 1830, Nieuw 
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623): 
– Wijkaanduiding: Militaire 7e Afdeling 
– Onderdeel: Eerste Kompagnie 
– Aantal personen: 62 [dit is nr. 43] 
– Naam: Henricus Amting 
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– Leeftijd: 27 jaar 
– Geboorteplaats: Berg 
– Burgerlijke stand: ongehuwd ("Jongman") 
– Beroep of relatie: Fuselier 
– Godsdienst: Roomsch 
– Aanmerkingen: – 
[afschrift d.d. 14-11-2003 (verwerkt 19-2-2004) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1831 1832 
 
– Ampting [Amptink] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
2-8-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-8-1833 No 54 / Heden den tweeden der maand 
Augustus een duizend acht honderd drie 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 / Bernard 
Dirksen, dagloner oud twee en Zestig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 180 / en 
Albert Schenning oud twee en veertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 184 / 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eersten der maand Augustus dezes jaars, des Nachts 
ten twee uren, in het huis No. 191 te Kilder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Zeventig Jaren is overleden Willem Kuster, in leven dagloner, geboren en woonachtig geweest 
te Kilder voornoemd, Zoon van wylen de Ehehieden Jan Kuster en Joanna Geerlings, beide te 
Kilder voornoemd overleden, nalatende Zyne Ehevrouw Christina Ampting, Eigen werk 
doende, en te Kilder 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. hebbende de 
Declaranten verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Willem Kuster. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Ampting [Amptink] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
8-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-1-1834 No 6 / Heden den Achtsten der maand 
January des jaars achtien honderd vier 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, verschenen / Jan Koster, 
dagloner, oud zes en Dertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 191 / dewelke ons 
verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken zijne Ehevrouw Catharina 
Van Steeg, oud twee en Dertig jaren, op Dingsdag den Zevenden der maand January dezes jaars, 
des Nachts ten Elf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hij verklaard heeft den 
voornaam te willen geven van Willem. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in 
tegenwoordigheid van Cornelis Ampting, Dagloner, oud vier en vijftig jaren, wonende te 
Kilder, in deze Gemeente No. 190. en van Gysbert Stienissen dagloner, oud twee en veertig 
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jaren, wonende te Kilder, in deze Gemeente No. 193. 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, hebbende 
de declarant verklaard niet te kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Willem Koster. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 
 
– Ampting [Amptink] ~ Kilder [?] [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
25-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 25-1-1848 No 10. / Heden den Vyf en 
twintigsten 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: Jan Ros, Landbouwer oud Veertig jaren, wonende te Kilder 
in deze Gemeente, No. 192, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte van een 
Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Aleida Menting. ten haren huize op 
Zondag den drieentwintigsten der maand Januarij dezes jaars, des nademiddags ten twee uren, 
ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornamen te willen geven van 
Bernardús Hermanús. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Cornelis Ampting Arbeider, oud Zeven en Zestig jaren, en Antonius Bosman Arbeider oud Vier 
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 den Comparant en eerste getuige 
terwyl den Tweede getuige verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– van Ampting (2x) [Amptink] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
26-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-3-1863 No. 30 / Heden den zes en 
twintigsten Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, 
burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Lambertus Koops oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer 
en Johannes Heijltjes oud veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten Maart dezes jaars, des 
morgens ten vier uren, in het huis No. 17 in Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
twee en vijftig jaren is overleden: Gradus van Ampting, eigenwerkdoende, geboren en wonende 
in deze Gemeente, echtgenoot van Joanna Driver, arbeidster wonende te Lengel, voormeld en 
zoon der echtelieden Reinirus van Ampting en Helena Koster, beiden overleden. / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / L Koops / J 
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Heyltjes / 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 Amptink ~ Berg] 
 
– Anneveld [Anneveld] ~ s’Herenberg [Berg]: 
19-10-1759: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 93r, rechterkolom): / 1759 / 
[na 19-10] / van S’Herenberg / Gerrit jan Anneveld // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonia van den Berg [Berg]: 
26-7-1815: Geboortenregister gemeente Arnhem, 26-7-1815 no 229. / Op heden den Zes en 
twintigste July agttien honderd vyftien des middags om twaalf uuren compareerde voor Ons Mr 
Jacob Nicolaas Van Eck, Burgemeester van Arnhem, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand 
Teuntje van den Berg, huisvrouw van Berend Sikkink oud negen en Veertig Jaren 
StadsVroedvrouw wonende in de Oeverstraat en verklaarde in tegenwoordigheid van Johannes 
Hendricus de Wolff Oud een en dertig Jaren Tambour Maitre by het 4e Batt: Landmilitie & Derk 
Jacob Willemsen oud negen en twintig Jaren Boekbinder wonende beide by de Janspoort, dat 
Maria Fransen huisvrouw van Jan Bresser arbeider werkende tegenwoordig te Nymegen, den 
vyfen twintigste dezer maand des namiddags om vier uuren ten haren huise in de buurt van 
getuigen is bevallen van een Zoon aan welke de voornaam gegeven wordt van Johannes. / 
Waarvan wy deze acte hebben opgemaakt die na voorlezing door de comparante en getuigen 
benevens Ons is getekend. / J N. van Eck / vroú Sikkink / J:H: De Wolff / D J Willemsen // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonia van den Berg [Berg]: 
22-1-1820: Geboortenregister gemeente Arnhem, 22-1-1820 nr. 13 / Op heden den twee en 
twintigste Januari agttien honderd en twintig des middags ten twaalf uren, compareerde voor 
Ons Mr Roeland Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Teuntje van den Berg húisvrouw van Berend Sikkink 
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oud twee en vyftig Jaren, Stads Vroedvrouw wonende[,] in de Oeverstraat en verklaarde in 
tegenwoordigheid van Joseph Lauriaan oud Zeven en veertig Jaren Arbeider en Jan de Lange 
oud Zeven en Zestig Jaren Arbeider wonende beide achter roodenburg, dat Sophia Kuypers, 
ongehuwd, oud tusschen dertig en veertig Jaren den twintigste dezer des avonds om negen uren 
ten haren huise in de buurt van getuigen is bevallen van een dochter aan welke zy de 
voornaamen geeft van Hendrica Margaretha. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die 
na voorlezing door de comparante benevens ons is getekend hebbende getuigen verklaard niet te 
Kunnen Schryven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonia van den Berg [Berg]: 
8-2-1820: Geboortenregister gemeente Arnhem, 8-2-1820 No. 41 / Op heden den achtste 
Februari agttien honderd en twintig des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr 
Roeland Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar 
van den Burgerlijken Staat, Teuntje van den Berg huisvrouw van Berend Sikkink oud twee en 
vyftig Jaren, Stads Vroedvrouw wonende[,] in de oeverstraat en verklaarde in tegenwoordigheid 
van Egbert van Druten oud acht en dertig Jaren Arbeider en Marten Haveling oud Zes en veertig 
Jaren Timmerman wonende beide in de Zwanensteeg, dat Maria Catharina Latouer, ongehuwd, 
oud een en twintig Jaren, den Zesde dezer des avonds om half tien uren ten huise van haar vader 
in de buurt van getuigen is bevallen van een dochter aan welke zy de Voornaam geeft van 
Engelberta. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparante 
en getuigen benevens ons is getekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonia van den Berg [Berg]: 
3-3-1820: Geboortenregister gemeente Arnhem, 3-3-1820 No. 72 / Op heden den derde Maart 
agttien honderd en twintig des namiddags ten half een uren, compareerde voor Ons Mr Roeland 
Jan Bouricius President Burgemeester van Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat, Teuntje van den Berg húisvrouw [van] Berend Sikkink oud twee en vyftig 
Jaren, Stads-Vroedvrouw wonende[,] in de Oeverstraat en verklaarde in tegenwoordigheid van 
Peter van Zelm oud Zeven en Zestig Jaren Bode, wonende in de Oeverstraat en Roedert van Eep 
oud Zeven en veertig Jaren Bode wonende in de Rhynstraat, dat Maria van der Spaan, oud negen 
en dertig Jaren den eerste dezer des nachts om een úúr ten haren huise is bevallen van een 
dochter aan welke Zy de Voornaam geeft van Willemina. / Waar van Wij deze Acte hebben 
opgemaakt, die na voorlezing door de comparante en getuigen benevens ons is getekend. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonia van den Bergh [Berg]: 
22-12-1873: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 22-12-1873 No 39. / Heden den twee en 
twintigsten December des jaars een duizend acht honderd drie-en- zeventig, zijn voor ons 
Jonkheer Carel Marie Brantsen, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 
Gemeente Angerlo, verschenen Adolf Teunissen oud negen en vijftig jaren, van beroep 
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landbouwer, wonende in deze gemeente en Jacobus Willemsen oud Zes en dertig jaren, van 
beroep landbouwer, wonende in deze gemeente / welke ons hebben verklaard dat op den 
twintigsten December dezes jaars des namiddags ten vijf ure, in deze Gemeente is overleden 
Hendrik Kok, oud twee en zeventig jaren, van beroep timmerman, geboren en wonende in deze 
gemeente, zoon van Gerrit Kok en van Hendrica Hermiena Donk, beide overleden, eerst 
weduwenaar van Willemina Alberson [:sic] en daarna van Teunisjen van den Bergh. / van 
welke verklaring wij deze Acte hebben opgemaakt, die in twee daartoe bestemde Registers 
ingeschreven, na voorlezing is onderteekend geworden door ons benevens door de 
Comparanten. – / A Teunissen / Jac Willemsen / C M Brantsen // [afschrift d.d. 16-2-2001 
(verwerkt 23-7-2001) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonia Magdalena van den Berg [Berg]: 
1-4-1820: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1820. / April 1. / Anthonia 
Magdalena van den Berg / van den Haag // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonius Egbertse (van) den Berg [Berg]: 
28-10-1812 nr. 273: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente 
Lunteren, gepasseerd op 28-10-1812 [volgnummer met potlood: 273]: / Voor ons Maire der 
Gemeente van Lúnteren Canton Ede Arrondissement Arnhem Departement van den 
Boven-IJssel, is op heden den 28 October 1812 verschenen Teúnis Egbertse / BoereKnegt in 
Meúlúnteren / en heeft verklaard aan te nemen voor Geslachtsnaam den naam van den Berg. / 
W. Roelofsen // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden "den naam van", zodat 
"van" formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; J.H.G. te Boekhorst, 
3-11-1998] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antonius van den Berg [Berg]: 
13-1-1814 (landmilitie gemeente Lunteren): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 437; het titelblad 
ontbreekt samen met eerste elf inschrijvingen; de titel was vermoedelijk: "Departement van den 
Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem" / [met potlood: 1814] "Gemeente van Lunteren / 
Alphabetische lijst voor de land-militie" [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 25 / Naam en 
voornaam: Berg (Teunis van den) / Geboortedatum: 1 Octbr 1770 / Geboorteplaats: Ede / 
Woonplaats: Lunteren / Beroep: Boere Knecht / Naam en voornaam der ouders: Egbert Harmsen 
[en] Lutje Teunissen / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Ong / Getal der kinderen: – / 
Nummer bij de loting getrokken: 101 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 4-11 / Redenen van 
vrystelling by de trekking opgegeven: Kwaad been / Decisie van den militie-raad: – / 
Aanmerkingen: – // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Antoniusgilde (St. Antoniusgilde) ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
6-9-2004 (overlijdensadvertentie): Algemene kennisgeving / Sterven is als een zon die ondergaat 
/ Op 6 september 2004 ontsliep mijn geliefde man Jan Herman Alexander van Heek / "Meneer 
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Jan" / [geboren te] Lonneker (Enschede), 22 september 1920 / echtgenoot van Irmela E.D. van 
Heek-Töwe / Oud gedelegeerd Regent Stichting Huis Bergh te ’s-Heerenberg / Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau / Träger des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepubliek [:sic] 
Deutschland / Erelid van het Heilig Bloedsgilde te Boxmeer / Erelid van het St. Antoniusgilde 
te ’s-Heerenberg / 1e Ridder in de Orde van de Berghse Kei te ’s-Heerenberg / Tramstraat 32, 
7001 CH Doetinchem / De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 11 september, om 
11.30 uur in de Hervormde kerk, Hof van Bergh 2 te ’s- Heerenberg. / Aansluitend zal de 
teraardebestelling op het daarnaast gelegen kerkhof in familiekring plaatsvinden. / Het 
condoléanceregister ligt vanaf 11.45 uur open op Huis Bergh. / Persoonlijke condoléance na de 
begrafenis, eveneens op Huis Bergh. / Met dank aan de directie en medewerkers van "De 
Gouden Leeuw" te Laag-Keppel voor de trouwe begeleiding. // [afschrift d.d. 22-9-2004 
(verwerkt 27-9-2004) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– apotheker ~ 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 Burgemeester 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
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] 
 
– appels (stelen) ~ 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] 
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– appelboom ~ 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] 
 
– arbeider ~ 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 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 
1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 
 
– arbeider (2x) ~ Beek [?] [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
3-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-1-1848 No 1. / Heden den derden 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: Cornelis Reijers, Landbouwer oud Vyf en dertig jaren, wonende te 
Beek in deze Gemeente, No. 233, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte 
van een Kind van het Vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Maria Robbers ten haren 
huize op Zondag den tweeden der maand January dezes jaars, des morgens ten Zes uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van 
Theresia Maria. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Hendrikus Stegeman, Arbeider, oud Zesentwintig jaren, en Gradus Jansen arbeider oud 
Vierendertig 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] 
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– arbeider (2x) ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
8-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-1-1848 No 3 / Heden den Achtsten 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 Jansen Arbeider oud negen en dertig jaren, wonende te Beek 
in deze Gemeente, No. 270, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte van een 
Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Aleida Meúrs ten haren huize op 
donderdag den Zesden der maand January dezes jaars, des morgens ten Zes uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrik. / 
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Helmes Arbeider, oud 
twee en Veertig jaren, en Johannes Bonte Stratemaker oud Negen 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 den Comparant, en tweede getuige, terwyl den eerste getuige verklaarde 
niet te kunnen schryven. / [met potlood in de marge:] overleden N. 30 – 1857. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (3x) ~ Braamt [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
10-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 10-1-1848 No 4. / Heden den tienden der maand 
Janüary 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 Bolder. Arbeider oud Veertig jaren, wonende te Braamt in 
deze Gemeente, No. 258, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte van een 
Kind van het mannelijke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Gerritje Küster ten haren huize op 
Zaturdag den Achtsten der maand January dezes jaars, des nademiddags ten half vier uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van 
Bernardús Johannes. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Gerrit Nijland Arbeider, oud Zeven en Vyftig jaren, en Jan van Groningen arbeider oud Vier 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 Comparant, en getuigen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ 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 
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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] 
 
– arbeider (2x) ~ 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] 
 
– arbeider (2x) ~ Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
20-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 20-1-1848 No 8. / Heden den twintigsten 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: Antoniüs Jacobús Arendsen. Arbeider oud dertig jaren, 
wonende te Azewijn in deze Gemeente, No. 80, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte 
van geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Maria 
Francisca Berendsen. ten haren hüize op dingsdag den Achttienden der maand January dezes 
jaars, des nademiddag ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft 
de voornaam te willen geven van Antoinetta. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Frits Klabbers. Smid, oud twee en Vyftig jaren, en Willem Hageman 
Arbeider oud Zes en Zestig 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, 
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en eerste getuige, terwyl den Tweede getuige verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider ~ Kilder [?] [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
25-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 25-1-1848 No 10. / Heden den Vyf en 
twintigsten 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: Jan Ros, Landbouwer oud Veertig jaren, wonende te Kilder 
in deze Gemeente, No. 192, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte van een 
Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Aleida Menting. ten haren huize op 
Zondag den drieentwintigsten der maand Januarij dezes jaars, des nademiddags ten twee uren, 
ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornamen te willen geven van 
Bernardús Hermanús. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Cornelis Ampting Arbeider, oud Zeven en Zestig jaren, en Antonius Bosman Arbeider oud Vier 
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 den Comparant en eerste getuige 
terwyl den Tweede getuige verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ Beek [?] [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
25-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 25-1-1848 No 11 / Heden den Vyfentwintigsten 
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: Peter van Rossüm. Landbouwer oud veertig jaren, wonende 
te Beek in deze Gemeente, No. 239, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte 
van een Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Geertruida Meisters ten 
haren huize op maandag den Vierentwintigsten der maand Januarij dezes jaars, des nagts ten een 
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornamen te willen geven 
van Theodorús Petrús. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Jan Donkers Arbeider, oud drie en dertig jaren, en Willem Jansen. Arbeider oud Vyf 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 den Comparant, terwyl beide getuigen 
verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
29-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 29-1-1848 No 13. / Heden den Negen en 
twintigsten 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, 
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Provincie Gelderland, verschenen: Roelof Meijer. Landboüwer oud een en veertig jaren, 
wonende te Lengel in deze Gemeente, No. 21, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van 
geboorte van een Kind van het mannelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Gerarda Messing. 
ten haren huize op vrijdag den Acht en twintigsten der maand January dezes jaars, des 
nademiddags ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hij verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Arnoldús. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Roelof Meijer HZoon. Landbouwer, oud Zeven en veertig jaren, en 
Jacobus Heuveling arbeider oud Zestig 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 eerste 
getuige terwyl den Comparant en tweede getuige verklaarde niet te Kunnen Schryven. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ Azewijn [?] [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
3-2-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-2-1848 No 16. / Heden den derden der maand 
February 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: Willem [Heister, veranderd in:] Heijster. dagloner oud Zes en dertig 
jaren, wonende te Azewijn in deze Gemeente, No. 104a, dewelke ons verzocht heeft op te maken 
Acte van geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Maria 
Bolder ten haren huize op dingsdag den eersten der maand Februarij dezes jaars, des nagts ten 
half een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornamen te willen 
geven van Aleida Wilhelmina / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid 
van Jan Arendsen Arbeider, oud Zeven en twintig jaren, en Jacobus ten Have Arbeider oud 
twee 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] 
 
– arbeider ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
4-2-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-2-1848 No 17. / Heden den Vierden der maand 
February 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: Jan Hansen arbeider oud Zes en dertig jaren, wonende te Beek in deze 
Gemeente, No. 296, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van geboorte van een Kind 
van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Lamberdina te Wiel. ten haren huize op 
donderdag den derden der maand Februarij dezes jaars, des morgens ten drie uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrika. / 
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gysbert Schepper 
Arbeider, oud twee en Zestig jaren, en Derk Bod arbeider oud drie en veertig jaren, beide mede 
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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 den tweede getuige verklaarde 
niet te Kunnen Schryven. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ Stokkum [?] [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
7-2-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-2-1848 No 19. / Heden den Zevenden der 
maand Februarij 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: Gradus Gerritsen dagloner oud een en dertig jaren, wonende 
te Stokkum in deze Gemeente, No. 212, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte van 
geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Hendrika van 
Onna ten haren huize op Zondag den Zesden der maand Februarij dezes jaars, des voormiddags 
ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornamen te willen 
geven van Johanna Everdina. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid 
van Bernardus Heuvel arbeider, oud Zes en dertig jaren, en Bernardus Bronkhorst arbeider oud 
een en vyftig 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 eerste getuige terwyl den 
Comparant en tweede getuige verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– arbeider (2x) ~ 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, verschenen 
/ 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 verklaard, 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 overleden. / 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] 
 
– arbeider (2x) ~ 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 
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den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem 
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] 
 
– arbeider (2x) ~ 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 
Gelderland, 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] 
 
– arbeider ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
3-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 3-2-1863 No. 13. / Heden den derden Februarij 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus 
Rozendaal oud negen en zestig jaren, van beroep arbeider en Franciscus, Constantinus, 
Hermanus, Alexander Rozendaal oud vyf en veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze 
Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den eersten Februarij dezes jaars, 
des middags ten twaalf uren, in het huis No. 67 in Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van twee en zeventig jaren is overleden: Bernardus Diks, buiten beroep, geboren te Didam en 
wonende in deze Gemeente, weduwenaar van Hermina Hetterscheid, en zoon van de echtelieden 
Derk Diks en Johanna Hendriksen, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den tweeden aangever, hebbende de eerste als 
onkundig in het schryven verklaard, niet te kunnen teekenen. / F C H A Rosendaal / C v 
Hugenpoth // [afschrift d.d. 14- 6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– arbeider ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
4-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 4-2-1863 No. 14. / Heden den vierden Februarij 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Derk 
Sluiter oud negen en vijftig jaren, van beroep dagloner en Roelof Meyer oud zes en vijftig jaren, 
van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat 
op den derden Februarij dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 27 in Lengel 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zestig jaren is overleden: Bartholomeus Meijer, 
arbeider geboren en wonende in deze Gemeente, weduwenaar van Geertruida Oostendorp, en 
zoon van de echtelieden Laurens Meyer en [renvooi: Aleida / renvooi goedgekeurd] Menting 
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. / D Sluiter / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
9-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-2-1863 No. 15 / Heden den negenden february 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Hartog 
Goedhard oud vier en vyftig jaren, van beroep koopman en Jan Hendrik van Halteren oud twee 
en dertig jaren, van beroep metselaar beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den achtsten february dezes jaars, des avonds ten elf uren, in het huis No. 148 in 
’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tien en eene halve maand is 
overleden: Maria Theresia Welting buiten beroep, geboren en wonende in deze gemeente en 
dochter van de echtelieden Gerhardus Welting en Carolina Scherpenhuize arbeiders wonende te 
[doorgestreept: Zeddam in] [renvooi: doorhaling van een woord goedgekeurd] ’s Heerenberg 
voormeld / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de 
aangevers. / H Goedhart / J H van Halteren / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 
(verwerkt 8-1- 2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider ~ Klein Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
16-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-2-1863 No. 17 / Heden den zestienden 
february achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen 
/ Hermanus Jansen oud drie en Zestig jaren, van beroep dagloner en Johannes van Loon oud vier 
en vyftig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den veertienden february dezes jaars, des avonds ten zes uren, in het huis No. 3 
in klein Azewyn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf dagen is overleden: 
Margarieta Geertruida Kersjes buiten beroep geboren en wonende in deze gemeente en dochter 
van de echtelieden Gerrit Willem Kersjes landbouwers en Christina Ooyman wonende te klein 
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Azewyn voormeld / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend 
met de aangevers. / H Jansen / J Van Loon / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 
(verwerkt 8-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider ~ 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 
Gelderland, verschenen / Andries Mijland oud veertig jaren, van beroep metselaar en Johannes 
Harmsen oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; 
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] 
 
– arbeider (2x) ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
2-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-3-1863 No. 21. / Heden den tweeden Maart 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan 
Wienholst oud vier en zeventig jaren, van beroep arbeider en Jan Koster oud vyftig jaren, van 
beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den 
eersten Maart dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 39 in Wijnbergen binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van vijf jaren is overleden: Aleida, Hendrika Heijnst, buiten 
beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, dochter der echtelieden Peter Heynst en 
Gerharda Luckassen, dagloners wonende te Wijnbergen voormeld. / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / J wienholst / J Koster / C 
v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6- 2000 (verwerkt 9-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ 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 
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vrouwelijk geslacht, hetwelk op den zevenden dezer maand des middags ten twaalf uren is 
geboren uit Megchelina Ebbers echtgenoot van Jan Jansen, timmerman wonende te Wynbergen 
No 2 binnen deze Gemeente / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt 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] 
 
– arbeider ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
10-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 10-3-1863 No. 24 / Heden den tienden Maart 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerhardus 
van Dillen oud negen en veertig jaren, van beroep arbeider en Jacobus Klaassen oud negen en 
veertig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den tienden Maart dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis No. 14a in 
Kilder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een jaar en negen maanden is overleden: 
Johannes Ebbers, buiten beroep geboren en wonende in deze Gemeente, zoon der echtelieden 
Theodorus Ebbers en Anna Ophuizen dagloners wonende te Kilder voormeld. / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den eersten aangever hebbende 
de tweede als onkundig in ’t schryven verklaard niet te kunnen teekenen. / G V Dillen / C v 
Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (3x) ~ 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 Ambtenaar 
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 Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
24-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 24-3-1863 No. 29 / Heden den vier en 
twintigsten Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth 
Burgemeester Ambtenaar 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 
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woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten Maart dezes jaars, des 
morgens ten vier uren, in het huis No. 29 in Stokkum binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van drie maanden is overleden: Johanna Seegers, buiten beroep, geboren en wonende in deze 
Gemeente, dochter van de echtelieden Theodorus Seegers en Elisabeth Jansen, dagloners 
wonende te Stokkum voormeld. / 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 Boekhorst] 
 
– arbeider ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
14-4-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 14-4-1863 No. 33. / 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, verschenen / 
Frans Bongers oud vijf en zeventig jaren, van beroep kleermaker en Casparus Gerhardus 
Ludovicus Bosch oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den dertienden April dezes jaars, des avonds 
ten zeven uren, in het huis No. 93 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van drie maanden is overleden: Bernardus Johannes Rulof, buiten beroep, geboren en wonende 
in deze Gemeente, en zoon van de echtelieden Bernardus Rulof schoorsteenveger en Gerharda 
Meurssen, beide wonende te ’s Heerenberg voormeld. / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / F: Bongers / K Bosch / C v 
Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider ~ 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] 
 
– arbeider ~ 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 Ambtenaar 
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 
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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] 
 
– arbeider ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
19-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-5-1863 No. 45 / Heden den negentienden 
Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, Wethouder Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Straatman 
oud drie en veertig jaren, van beroep kuiper en Antoon Hulst oud zes en veertig jaren, van 
beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den 
achttienden Mei dezes jaars, des morgens ten negen uren, in het huis No. 51a in ’s Heerenberg 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van veertien jaren is overleden: Johan Gerhard Oese, 
buiten beroep, geboren [renvooi: te Emmerik in Pruissen / renvooi goedgekeurd] en wonende in 
deze Gemeente en zoon van de echtelieden Johannes August Oese buiten beroep, wonende te ’s 
Heerenberg voormeld en Johanna Nieuwenhuis overleden. / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den eersten aangever, hebbende de tweede als in 
het schrijven onkundig, verklaard niet te Kunnen teekenen. / w straatman / P Bosman // [afschrift 
d.d. 5-9-2001 (verwerkt 16-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (3x) ~ 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, verschenen / 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 Gemeente en zoon van der [:sic] 
echtelieden Gerrit Harmsen en Johanna Meurs, arbeiders wonende 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] 
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– arbeider ~ 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, 
burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, 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] 
 
– arbeider ~ 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 landbouwer 
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 overleden. / 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] 
 
– arbeider (3x) ~ Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
28-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 28-5-1863 No. 54. / Heden den acht en 
twintigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, Wethouder 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen 
/ Gradus Bisseling oud zes en zestig jaren, van beroep arbeider en Johannes van Loon oud vijf 
en vijftig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den zeven en twintigsten Mei dezes jaars, des avonds ten elf uren, in het huis 
No. 2 in Klein Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een jaar is overleden: 
Hendrikus, Johannes Ising, buiten beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, zoon der 
echtelieden Theodorus Ising en Theodora Leuvering, arbeiders, wonende te klein Azewijn, 
voormeld, / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de 
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aangevers. / G Bisseling / J van Loon / P Bosman // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 
17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ 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 Ambtenaar 
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 opgemaakt 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] 
 
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 
 
– arbeider ~ Braamt [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
3-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-1-1898 No. 6. / 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 
Hunting, oud acht en dertig jaren, van beroep daglooner, wonende in deze Gemeente, die 
verklaarde, dat zijne echtgenoote Elisa Maria Goossen, zonder beroep, op den derden Januari 
dezes jaars, des voormiddags ten elf 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: 
Theodorus. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus 
Beumer, oud zes en zeventig jaren, van beroep arbeider, 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] 
 
– arbeider ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
25-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 25-1-1898 No. 17. / Heden den vijf en 
twintigsten Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jan Hendrik Loefs, Raadslid, 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: 
Jacobus Reinerus Wentink, oud twee en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende in deze 
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Hendrika Geerligs, zonder beroep, op den drie 
en twintigsten Januari dezes jaars, des namiddags ten vijf uur, ten huize van hem aangever, te 
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Wijnbergen, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk 
kind zal genaamd worden: Hendrik. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in 
tegenwoordigheid van Hendrik Bodt, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer, en 
Hendrikus Antonius Wenting, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in 
deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider ~ Beek [?] [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
26-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 26-1-1898 No 19. / 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: Theodorus Spliethof, oud negen en twintig jaren, van 
beroep onderwijzer, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Petronella 
Johanna Margaretha Rietmeijer, zonder beroep, op den vijf en twintigsten Januari dezes jaars, 
des morgens ten zeven uur, ten huize van hem aangever te Beek, binnen deze Gemeente, is 
bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Margaretha 
Jeroena Wilhelmina. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Wilhelmus Hermsen, oud acht en vijftig jaren, van beroep arbeider, en Andreas Bernardus 
Leijzer, oud zeven en twintig jaren, van beroep grofsmid, beiden wonende in deze Gemeente, en, 
na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / Th. Spliethof / W Hermsen / 
A.B. Leijzer. / JNBvHugenpothtotAerdt // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
3-2-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-2-1898 No 22. / Heden den derden 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: Petrus Johannes Melissen, oud vijf en dertig jaren, van beroep 
arbeider, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Maria Hendrina 
Hendriksen, zonder beroep, op den eersten Februari dezes jaars, des namiddags ten een uur, ten 
huize van hem aangever te Klein Azewijn, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van 
het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Johanna Maria / Waarvan wij deze 
Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van Remmen, oud twee en vijftig 
jaren, van beroep arbeider, 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. / P J Melissen / J. van Remmen / B J Gunsing / 
JNBvHugenpothtotAerdt // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (3x) ~ 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 
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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 
 
– arbeider ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1900: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-1-1900 No 1. / Heden den tweeden Januari 
negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, 
Provincie Gelderland, verschenen: Bernardus Bultink, oud twee en veertig jaren, van beroep 
daglooner, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Gesina, Maria 
Hebing, zonder beroep, op den eersten Januari dezes jaars, des avonds ten zeven 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: Gerhardus. / Waarvan wij deze Akte hebben 
opgemaakt in tegenwoordigheid van Peter Meijer, oud zes en veertig jaren, van beroep arbeider, 
en Johannes Wilhelmus Wissink, oud dertig jaren, van beroep daglooner, beiden wonende in 
deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / B Bultink / 
P Meijer / JNBvHugenpothtotAerdt [= Joannes Nepomucenus Baron van Hugenpoth tot Aerdt] 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider ~ 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 tegenwoordigheid 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, 
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onderteekend met den aangever en de getuigen. / T.J. Rikken / L Mentink / A Berndsen / J H 
Loefs // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– arbeider (2x) ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
26-11-1900: Geboortenregister gemeente Bergh, 26-11-1900 No 258. / Heden den zes en 
twintigsten November negentien honderd, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes te Boekhorst, oud zes en 
veertig jaren, van beroep arbeider, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne 
echtgenoote Maria Johanna Geerts, zonder beroep, op den vijf en twintigsten November dezes 
jaars, des nachts ten drie uur, ten huize van hem aangever te Stokkum binnen deze Gemeente, is 
bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Wilhelmus 
Antonius / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik 
Wissink, oud acht en vijftig jaren, van beroep arbeider, en Johannes Fredricus Römer, oud 
zeven en vijftig jaren, van beroep schoenmaker, beiden wonende in deze Gemeente, en, na 
voorlezing, onderteekend met den aangever en de getuigen. / J te Boekhorst / H Wissink / J F 
Römer / 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 
 
– arbeider ~ Bergh [Berg]: 
30-5-1919: Huwelijksregister gemeente Ambt-Doetinchem, 30-5-1919 No 22. / Heden dertig 
Mei negentienhonderd negentien, zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der 
gemeente Ambt-Doetinchem, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te 
gaan: / Jacobus Johannes Masselink oud drie en twintig jaren, fabrieksarbeider geboren en 
wonende te Ambt-Doetinchem meerderjarige zoon van Derk Jan Masselink, fabrieksarbeider en 
Geertruida Hendrika Gerritsen, zonder beroep, wonende beiden alhier / en Gerharda Hermina 
Zaalmink oud twee en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Bergh meerderjarige 
dochter van Hendrik Jan Zaalmink, oud een en zestig jaren, arbeider, en Sjieuwke Roorda, oud 
vier en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Bergh. / De ouders der bruid voor mij 
tegenwoordig verklaarden toe te stemmen in dezen echt. De vader des bruidegoms heeft blijkens 
overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk der gemeente Almelo 
verklaard de toestemming tot dit huwelijk te verleenen. De moeder des bruidegoms heeft 
blijkens overgelegd uittreksel uit het register van toestemmingen tot het huwelijk dezer gemeente 
verklaard de toestemming tot dit huwelijk te verleenen. / De afkondiging van dit huwelijk is 
onverhinderd geschied alhier en te Bergh op zeventien Mei laatstleden. / Ik heb de aanstaande 
echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de 
plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat 
deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak 
gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Als getuigen waren 
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tegenwoordig: Lambertus Besselink, oud zes en veertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te 
Ambt-Doetinchem, oom des echtgenoots en Hendrik Jan Bruil, oud drie en zeventig jaren, 
landbouwer wonende te Ambt-Doetinchem, oom des echtgenoots. / Waarvan akte, welke 
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 arbeider ~ 
Berg] 
 
– arbeidster ~ 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 Ambtenaar 
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 Boekhorst] 
 
– arbeidster ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
26-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-3-1863 No. 30 / Heden den zes en 
twintigsten Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, 
burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Lambertus Koops oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer 
en Johannes Heijltjes oud veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente 
woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten Maart dezes jaars, des 
morgens ten vier uren, in het huis No. 17 in Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
twee en vijftig jaren is overleden: Gradus van Ampting, eigenwerkdoende, geboren en wonende 
in deze Gemeente, echtgenoot van Joanna Driver, arbeidster wonende te Lengel, voormeld en 
zoon der echtelieden Reinirus van Ampting en Helena Koster, beiden overleden. / Waarvan wij 
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / L Koops / J 
Heyltjes / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6- 2000 (verwerkt 14-1-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– arbeidster ~ ’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 Gemeente, 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 opgemaakt 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] 
 
– archief ~ Berg [Berg]: alle jaren van 1550-2050: 
 
– archief van Huis Bergh [Berg]: 
(z.j.:) aantekeningen betreffende [huis] Bergh in Sigmaringen: zie AHB (varia nr. 45) // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 
 
– archieven van Huis Bergh [Berg]: 
22-8-1724: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 96): // Attestatum voor den 
Edelen Otto Vogel // Wy Frans Wilhelm &c &c // Thún Kundt und Zeúgen das den Edelen Otto 
Vogel von ons onterthenigst Versuchet hat eine attestation uber den Adelthumb von Seyne 
Familie, als haben Wir ahn onsen sehr Lieben Getreúwe Wilhelm de Raet Raet und Drost unser 
vry Herr: Lickheyt Boxmeer bevohlen, das in onse Archiven Solte nachsehen, Was das davan 
Solte Kúnnen gefúnden werden, denselben ahn uns Erkleret habe das [doorgestreept: den Edelen 
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Wilhelm Vogel bey onse Vohrsaten in die alte Schriften] hij aús die alte Schriften befunden 
haben, das den Edelen Wilhelm Vogel bey únse Vorsaten genossen hat den titul von Edlen, Wie 
aúch beLehnet ist gewesen met ein Lehn SlúysenKempe, alias die Wilt genent, das in die 
Qualiteyt als Edele auff úns Klarongs Gerigt Zu Compareren ist gecitiret Worden; und benebens 
andere Jonckeren gecompariert ist, das aúch vor die Magistrat van Emmerich Cúndschafft der 
Waerheyt Leijstende, den titull von Joncker genossen hatt, das des Requirants Múnne Mechtildis 
Vogel genant beij onsere Hochgeliebte Hooghgeborhne Ober Gros mútter de Gravinne 
Dovariere van Bergh voor Staat Júnffer eenige Jaeren gedieneht hatt: / Im Zeijcken der waerheyt 
haben wir diese unterZeijchnet, úndt mit ons Hochgraff~: Ziegel gesiegelt / S Heerenberg den 
22en Aúg~: ao 1724. / onderstont / Frans Wilhelm Grave tot den Bergh en HohenZollern / Lo: 
Sig: / Lager Stonde / Ter ordonnantie van Syn Hooghgraeff~: Excellentie Wilh: de Raet, des 
Selffs Raet en Drost der vrij Heerlickheyt Boxmeer // [afschrift d.d. 4-3-2003 (verwerkt 
31-3-2003) / 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 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 archief ~ Berg] 
 
– Arends [Arends] ~ 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 
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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 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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] 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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] 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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] 
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– Arntsen [Arends] ~ 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] 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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 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] 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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] 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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 
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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] 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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] 
 
– Arntsen [Arends] ~ 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 onverhindert 
Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 24e October 1797 te S’Heerenbergh 
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 Boekhorst] 
 
– Arntzen [Arends] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
19-4-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 31: Ao 1798 / 
op den 19 April / Coram Evert Poor [en] Jacobús van Hasz / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Arent Berentsen Jonkman gebore te Beek en alhier woonagtig, / en Francisca 
Boekhorst wedúwe van Jan Ketelaar gebore op Elten bergh, en alhier woonagtig / den 22 April 
voor de Eerste maal / den 29 dito voor de twedemaal / den 6e Meij voor de Derdemaal volgens 
relaas van den Bode onverhindert geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn op den 8 Mei 
1798 te S’Heerenbergh getroúwd volgens attest van H:J: Arntzen Roomsch Priester alhier / 
S’Heerenbergh den 12 maij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Arntzen [Arends] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
11-5-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 33: Ao 1798 / 
op den 11 Meij / Coram Evert Poor [en] Jacobús van Hasz / Zijn in wettigen ondertroúw 
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opgenomen / Jan De Mútter Jonkman geboore te S’Heerenbergh en woonagtig, / en Johanna 
Elijsabet Ebbink Jonge Dogter geboore te Erd in Múnsterland en aldaar woonagtig / den 13 Meij 
voor de Eerste maal / den 20 dito voor de twedemaal / den 27 dito voor de Derde maal volgens 
relaas van den Bode / in fidem / J: De Both Secretaris // [hieronder:] // Bovestaande Persoonen 
Zijn op den 12 Júnij 1798 te S’Heerenbergh getroúwd volgens attest van H:J: Arntzen 
Roomsch Priester alhier / S’Heerenbergh den 13 Júnij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Arntzen [Arends] ~ 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] 
 
1799 
 
– Arntzen [Arends] ~ S. Heerenbergh [Berg]: 
18-10-1800: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 28): Ao 1800 den 18 october / 
Coram Derk Heister, en Derk Reijnholt Comissarien tot de Huijwelijks Zaaken van Netterden / 
Zijn alhier in Wettigen ondertroúw opgenoomen / Cornelis Gieben Wedúwenaar 
[tussengevoegd: van Aleijda Giesen] geboortig Van S. Heerenbergh, en woonagtig, Zoon van 
wijlen Derk Gieben, en van wijlen Hendrika Wolters, / met Johanna Berense, Jonge Dogter, 
geboortig van Etten, en woonagtig te Netterden, Dogter van wijlen Wilhelmús Berense, en van 
wijlen Johanna Scholten. / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // den 19 october voor de 
eerste maal / den 26 dito voor de twede maal / den 2 november voor de derde maal, volgens 
relaas van de bode onverhindert geproclameert / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Ao 
1800 den 2 november is op vertoont attest van A:G: Arntzen Roomspriester te S. Heerenbergh 
Cornelis Gieben, met Johanna Berense in de Roomsche Kerk te S. Heerenbergh in haar 
Húwelijk bevestigt bij públike Godsdienst. / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Netterden 
d: 4 november 1800 // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 
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– Arentsen [Arends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
17-5-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-5-1816 No 13 / Heden den Zeventienden der 
maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des Nade 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 Smits Smit oud vier en veertig jaren, / en 
Johannes overgoor Knegt oud Een en dertig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand Meij des jaars 1816, des 
Smiddags ten twaalf uren, in het huis No. 76 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie 
jaren is overleden Mientjen Arentsen Zonder beroep Dochter van Jacob Arentsen en Johanna 
ten eikelder dagloonders / 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] 
 
– Arentsen [Arends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
28-5-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 28-5-1816 No 14 / Heden den agt en twintigsten 
der maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des S’middags om twaalf uren, zijn voor 
ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s 
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Smits Smit oud vier en veertig jaren, / en 
Johannes Overgoor Knegt oud Een en dertig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den agt en twintigsten der maand Meij des jaars 1816, des 
voormiddags ten Negen uren, in het huis No. 76 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Rúim Een jaren is overleden Hendrik Arentsen Zonder beroep Zoon van Jacob Arentsen en 
Johanna ten Eikelder dagloonders / 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 1825 1826 
 
– Arendsen [Arends] ~ Berg [Berg]: 
16-3-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 16-3-1827 No 23 / Heden den Zestienden der 
maand Maart 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 / Hendrik Limbeek, dagloner oud drie en vyftig jaren, 
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een 
dochter welke Zyne Ehevrouw Hendrina Wilting, oud drie en dertig jaren, op donderdag den 
vyftienden 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 Mechteld / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bart van Rienen, dagloner, oud Een en veertig 
jaren, en van Jacob Arendsen, dagloner oud Zeven en Zestig jaren, beide woonachtig in deze 
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, 
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na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den eerst gemelde Getuige; hebbende de declarant en tweedegemelde Getuige 
verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Mechteld Limbeek. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Arnds [Arends] ~ 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, verschenen / 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 Jansen, 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] 
 
– Arentzen [Arends] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
25-11-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 25-11-1833 No 68. / Heden den Vyf en 
twintigsten der maand November een duizend acht honderd drie 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 / Hendrik Hendriksen, Kleermaker, oud drie en Veertig jaren, wonende 
te Zeddam, in deze Gemeente No. 56, / en Willem van Wessel, Kleermaker oud drie en Dertig 
jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 55. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Vier en twintigsten der maand November dezes jaars, des Morgens ten Zes uren, in het huis No. 
55. te Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar is overleden Johanna 
Splithof, geboren en woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, dochter van de Ehelieden 
Willem Splithof, dagloner, en Hendrina Arentzen, 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 
Schryven. / [in de marge:] Overlyden van Johanna Splithof. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Arentz [Arends] ~ Klein Azewyn [Azewyn] ~ 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, verschenen / 
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 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 Boekhorst] 
 
– Arentsen [Arends] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
8-4-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-4-1834 No 34. / Heden den Achtsten der maand 
April 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, verschenen / Willem 
Splithof, daglooner, oud zes en Dertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 55. / 
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zyne 
Ehevrouw Hendrina Arentsen, oud zeven en twintig jaren, op Maandag den Zevenden der 
maand April dezes jaars, des Nachts ten 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 Gerrit Weijers, Bode bij het Bestuur oud vijf en veertig 
jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 42. en van Hendrik Hendriksen, Kleermaker, 
oud drie en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 56a 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, 
terwijl de declarant verklaard heeft niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van 
Johanna Splithof. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 
 
– Arends [Arends] ~ Bergh [Berg]: 
23-1-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 23-1-1844 No 5. / Heden den drie en 
twintigsten der maand January één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem 
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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 woonachtig; 
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 dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend met de Comparanten / J Concelaar / A te Leuken / WBAalbers // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
1845 1846 1847 
 
– Arendsen [Arends] ~ Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-1-1848 No 8. / Heden den twintigsten 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: Antoniüs Jacobús Arendsen. Arbeider oud dertig jaren, 
wonende te Azewijn in deze Gemeente, No. 80, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte 
van geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Maria 
Francisca Berendsen. ten haren hüize op dingsdag den Achttienden der maand January dezes 
jaars, des nademiddag ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft 
de voornaam te willen geven van Antoinetta. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Frits Klabbers. Smid, oud twee en Vyftig jaren, en Willem Hageman 
Arbeider oud Zes en Zestig 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 den Tweede getuige verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Arendsen [Arends] ~ Azewijn [?] [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
3-2-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-2-1848 No 16. / Heden den derden der maand 
February 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: Willem [Heister, veranderd in:] Heijster. dagloner oud Zes en dertig 
jaren, wonende te Azewijn in deze Gemeente, No. 104a, dewelke ons verzocht heeft op te maken 
Acte van geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Maria 
Bolder ten haren huize op dingsdag den eersten der maand Februarij dezes jaars, des nagts ten 
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half een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft de voornamen te willen 
geven van Aleida Wilhelmina / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid 
van Jan Arendsen Arbeider, oud Zeven en twintig jaren, en Jacobus ten Have Arbeider oud 
twee 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 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Aarts [Arends] ~ 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, Ambtenaar 
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] 
 
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 
 
– Arends [Arends] ~ ’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 (Azewijn) / 
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 
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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 Arends ~ Berg] 
 
– arme kinderen ~ 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 Kinderen; 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] 
 
– armenoortjes ~ 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 Kinderen; 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] 
 
– Arnolda van den Berg [Berg]: 
30-9-1814: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 30-9-1814 / ged. 22- 10-1814:] Aartje 
/ dochter van Willem Aartsen van den Berg en Hendrina Draayers / te Oud Reemst // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
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– Arnoldus 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 
 
– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
3-12-1812 nr. 471: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente 
Otterlo, gepasseerd op 3-12-1812 [volgnummer met potlood: 471]: / Voor ons Maire der 
Gemeente van Otterlo Canton Ede Arrondissement Arnhem Departement van den Boven-IJssel, 
is op heden den 3 Dec: 1812 verschenen Willem Aartsen, / Heetmaaijer op Reemst / en heeft 
verklaard aan te nemen voor Geslachtsnaam den naam van Van den Berg. / G: Pothoven // 
[N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden "den naam van", zodat dit woord "van" 
formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; J.H.G. te Boekhorst, 3-11-1998] 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Arnoldus Gerritsen van den Berg [Berg]: 
5-12-1812 nr. 126: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente 
Bennekom, gepasseerd op 5-12-1812 [volgnummer met potlood: 126]: / Voor ons Maire der 
Gemeente van Bennekom Canton van Eede Arrondissement van Arnhem Departement van den 
Boven-Yssel, is op heden den Vyfden December 1800 twaalf verschenen Aart Gerritsen / en 
heeft verklaard aantenemen voor Geslachtsnaam den naam van Van den Berg. / de Maire / 
Theods Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden "den naam van", zodat dit 
woord "van" formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; J.H.G. te 
Boekhorst, 3-11-1998] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1813 
 
– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: "Departement 
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem" / [met potlood: 1814] "Gemeente van Bennekom 
/ Alphabetische lijst voor de land-militie" // Nummer: 20 / Naam en voornaam: Berg, Aart van 
den / Geboortedatum: 1766, 19 Oct: / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats: Bennekom / 
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Beroep: Daghúúrder / Naam en voornaam der ouders: Gerrit v:d: Berg en Derkje Aardsen / 
Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: gehúwd / Getal der kinderen: 6 / Nummer bij de loting 
getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking 
opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 134. // [De volledige lijst bevat 
192 inschrijvingen. Transcriptie 15/16-6-2000; J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
30-9-1814: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 30-9-1814 / ged. 22- 10-1814:] Aartje 
/ dochter van Willem Aartsen van den Berg en Hendrina Draayers / te Oud Reemst // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1815 1816 1817 
 
– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
?-9-1818: "Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort 
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818" (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1224 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel 
Bennekom // No der Huizen: 78 / Naamen der Belasting Schuldigen: aart van den Berg / 
Classe: 2 / Montant der aanslag voor ieder [:lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): – / Totaal voor 
elk [:lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 0,50 / Termijnen van betaling voor den ontvanger 
[of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [afschrift d.d. 15-1-2003 (verwerkt 9-2-2003) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1819 
 
– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
28-6-1820: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-6-1820 No. 60 / Op heden den acht en 
twintigsten Juny agttien honderd en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding is 
voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Derk van Meurs Schout des Ambts Ede, 
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aaldert van 
Eck van beroep bouwman wonende te Bennekom oud twee en veertig Jaren, / en Geurt 
Roseboom van beroep bouwman wonende te bennekom oud Zes en vyftig Jaren, / welke ons 
hebben verklaard, dat Arent van den Berg in leven van beroep Schaapherder en laatst 
woonachtig te Bennekom op den Zeven en twintigsten dezer maand des middags ten twee uren, 
ten huize Numero 157 te Bennekom in den ouderdom van twee en twintig Jaren is overleden, 
nalatende Zyne Moeder / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de 
Comparanten en ons Schout is geteekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
20-11-1820: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-11-1820 No. 85 / Op heden den twintigsten 
November agttien honderd en twintig, des voordemiddags ten tien [:deze tijdsaanduiding is 
voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Derk van Meurs Schout des Ambts Ede, 
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aart van den 
Berg van beroep bouwman wonende te Bennekom oud twee en vyftig Jaren, / en Gerrit 
Roseboom van beroep bouwman wonende te Bennekom oud negen en veertig Jaren, / welke ons 
hebben verklaard, dat Arien van den Brink in leven van beroep dagloner en laatst woonachtig te 
Bennekom op den negentiende dezer maand des morgens ten acht uren, ten huize Numero (0) te 
Bennekom in den ouderdom van drie en vyftig Jaren is overleden, nalatende deszelfs vrouw / 
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend – 
hebbende de Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / [met potlood in de marge:] 
"echtgen[o]te Meurs, Megtelt". // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1821 1822 
 
– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
9-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-1-1823 No 6 / Acte van Overlijden. // Op heden 
den Negende Janúarij 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 / Evert van den Heuvel oud Twee en 
Vyftig jaren, van beroep dagloner en Gerrit Hendrikse Rozeboom oud Twee en vyftig jaren, van 
beroep dagloner, wonende [te, veranderd in:] beide te Bennekom / welke ons hebben verklaard, 
dat Maria Meurs, geboore te Bennekom, en laastelyk aldaar woonachtig, in leven Huisvrouw 
van Aard van den Berg, van beroep Heetmaaijer oud Zestig Jaren, mede te Bennekom 
woonachtig, op den achtste deezer maand des Smorgens ten Zes uren ten Huize No 0. te 
Bennekom in den ouderdom van Zes en veertig Jaaren is overleden hare man voormeld 
nalatende. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is 
geteekend, hebbende de beide Comparanten verklaard van niet te Kunnen Schrijven. / H.T. Prins 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
16-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 16-4-1823 No 63 / Acte van Overlijden. // Op 
heden den Zestiende April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren, 
compareerden voor ons Harmanús Theodorús Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat 
des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Jan Riggeling oud vyf en Twintig 
jaren, van beroep Weever en Hendrik buitenhuis oud Zes en veertig jaren, van beroep 
Schoenmaker wonende [te, veranderd in:] beide te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Styntje 
van den Berg, in leven van beroep dienstmeid, geboore te Bennekom en laastelyk te Ede 
woonachtig, zynde ongehuwd, op den vyftiende deezer des Savonds ten Elf úren, Ten huize No 
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99, te Ede -, Nalatende Hare vader Aard van den Berg dagloner te Bennekom in den ouderdom 
van Negentien Jaaren is overleden / waarvan wij deze acten [:sic] hebben opgemaakt, die na 
voorlezing door de Comparanten en Ons Schout is geteekend. / J Riggeling / H: Buitenhuijs / H: 
T Prins // [afschrift d.d. 22-8-2000 (verwerkt 22-4- 2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Arnoldus 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. / 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 Boekhorst] 
 
– Arnoldus 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 Boekhorst] 
 
1824 
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– Arnoldus van den Berg [Berg]: 
4-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 4-11-1825 No. 88. / Op heden den vierde 
November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn 
voor Ons Hermanús Theodorús Prins, Búrgemeester [doorgestreept: Schout] des Ambts Eede 
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Hendrik van Ommen 
oud Zes en dertig jaren, van beroep boúwman en Hendrik van den Berg oud Zes en twintig jaren, 
van beroep boúwman beide wonende in de Gemeente Otterlo / welke ons hebben verklaard, dat 
op den Derde Novemb[er] dezes jaars, des S morgens ten acht uren Hendrina Draijer gebooren 
te Zeddam, en laastelijk te Otterlo woonachtig Weduwe van Willem Aartsen van den Berg in 
den ouderdom van vijf en Zestig Jaren ten haar[e] huize No 50 binnen deze gemeente is 
overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de 
Comparanten en ons Búrgemeester is geteekend. / h van den berg / H van Ommen / H T Prins // 
[afschrift d.d. 26-8-1999 (verwerkt 1-8-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 [einde Arnoldus Berg] 
 
– van As [As] ~ s’ Heerenberg [Berg]: 
1777: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 113v, linkerkolom): / 1777. / van S’ 
Heerenberg 4 Jannúarij / Pieter Johan van As & Everharda Johan [:bedoeld als: Johanna?] 
Wúnder / attest naar Gendringen 28 Maart 1791 // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– As [As] ~ Berg [Berg]: 
10-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 10-2-1827 No 11 / Heden den Tienden der maand 
February één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om Een uren, is voor ons 
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, 
Provincie Gelderland, verschenen / Jan As, dagloner oud Vyftig jaren, woonachtig in deze 
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Zijne 
Ehevrouw Willemina Goossen oúd drie en dertig jaren, op vrijdag den Negenden der maand 
Febrúarij dezes jaars, des Morgens ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Eevert. [:te lezen als: Evert?] / Waarvan wij 
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deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Jansen dagloner, oud Zeventig jaren, 
en van Jan Kniest, dagloner oud Zeven 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 hebbende de declarant en getuigen verklaard niet te kunnen schryven. / [in de 
marge:] Geboorte van Evert As. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– assessor van het schoutambt Bergh [Berg]: 
24-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 24-5-1822 No 81 / Heden den Vier en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des voormiddags 
[doorgestreept: om] Elf uren, is voor ons Mr Johan Theodorus van Coeverden, Assessor, 
waarnemende de [doorgestreept: Schout] functien van Schout, en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / de Heer 
Arnold Rietveld, Schout van dit Ambt, oud Zeven en vyftig jaren, woonachtig te S Heerenberg 
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] 
 
– assessor ~ Berg [Berg]: 
10-7-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 10-7-1827 No 70 / Heden den Tienden der maand 
July één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordedemiddags om negen uren, is voor 
ons Jan Theodorus van Coeverden, Assessor, en, als ten dezen volgens hier by overgelegde Acte 
[renvooi: de dato Zevenden Juny achttien honderd Zeven en twintig, geregistreert den negenden 
daaraan volgende / Renvooy goedgekeurd] [doorgestreept: Burgemeester] Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / de Heer Arnold 
Rietveld, Burgemeester dezer Gemeente oud twee en Zestig jaren, woonachtig in deze 
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke 
Zyne Ehevrouw charlotta Maria Nyman, oud acht en dertig jaren, op Zondag den Achtsten der 
maand July dezes jaars, des avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Angelica / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Meinoldus Boeseken, Schoolonderwyzer, oud 
acht en dertig jaren, en van Hendrik van Zalingen, Broodbakker oud negen en vyftig jaren, beide 
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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 Heer Declarant en Getuigen / [in de marge:] 
Geboorte van Angelica Rietveld. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– attestatieboek van ’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 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 aanteekening van de Ledematen der kerke. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Azewyn [Azewyn] ~ 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 
 
– Azewijn [Azewyn] in canton ’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 
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/ 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 
 
– Asen [Azewyn] bij ’s Heerenberg [Berg]: 
27-10-1820: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 27-10-1820 No. 56 / Op heden den 
Zeven en twintigsten October agttien honderd en twintig, des namiddags ten Een uren, 
compareerde voor Ons Carel Anthonij Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie 
Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Johannes Stassen oud Zestig Jaren, 
Blikslager / en Willem van Veen oud vijf en veertig Jaren, Schoenmaker beide wonende te 
Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Johannes Slotboom, geboren te Wageningen 
Zoon van Jan Slotboom, Smit, geboren te Asen bij ’s Heerenberg en Johanna van Brienen 
geboren te Lakemond [renvooi: beide wonende te Wageningen / goedgekeurd dit renvooi]; op 
den Zeven en twintigsten October dezes jaars des nachts ten half vier Uren in den ouderdom van 
rúim veertien dagen aan de Hoogstraat dezer stad La A No 134 is overleden. / Waar van Wij deze 
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend / C:A: 
Marchant. / J: Stassen / W van Veen // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1821 1822 
 
– Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
18-12-1823: Geboortenregister gemeente Bergh, 18-12-1823 No 129 / Heden den Achttienden 
der maand December een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om Tien uur 
is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan te Boekhorst, Landboúwer oud 
Zestig jaren, woonachtig te Groot Azewyn, in deze Gemeente; dewelke aan ons verzocht heeft 
optemaken eene acte van geboorte van een Zoon welke zijne ehevrouw Catharina Geúrtzen oud 
drie en veertig jaren, op Dingsdag den Zestienden der maand December dezes jaars, des avonds 
om acht uur ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te 
willen geven van Antoni. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van 
Gradus Koops dagloner oud vyf en veertig jaren, en van Engelbart Nyland, dagloner oud twee 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 ingeschreven en 
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en beide Getuigen. / [in de 
marge: Geboorte van Antoni te Boekhorst] 
 
1824 1825 1826 
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– Groot Azewyn [Azewyn] ~ 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 voordemiddags 
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 
 
– Groot Azewyn [Azewyn] ~ Berg [Berg]: 
5-5-1828: Geboortenregister gemeente Berg, 5-5-1828 No 58 / Heden den Vyfden der maand 
Mei één duizend acht honderd acht en twintig, des nademiddags om Een uren, is voor ons 
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, 
Provincie Gelderland, verschenen / Joannes [renvooi: Jacobus / Renvooy goedgekeurd] Giesen, 
dagloner oud negen en twintig jaren, wonende te Groot Azewyn in deze Gemeente, dewelke 
ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Grada 
Ten Eikelder oud negen en twintig jaren, op Zondag den Vierden der maand Mei dezes jaars, des 
namiddags ten Een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam 
te willen geven van Joannes / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid 
van Gerrit Kusters Dagloner, oud drie en vyftig jaren, en van Willem Alings, Timmerman oud 
twee 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 Laatst gemelde 
Getuige, hebbende de Declarant en eerstgemelde Getuige verklaard, niet te kunnen schryven / 
[in de marge:] Geboorte van Joannes Giesen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1829 
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– Groot Azewyn [Azewyn] ~ Berg [Berg]: 
30-3-1830: Pachtcontract d.d. 30-3-1830 nr. 31 [notaris Kolfschoten te Gendringen], 
Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 771: / No 31. / Voor den 
Openbaren Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier 
Zutphen Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde medeondergetekende 
Getuigen / Compareerde / Gerrit Berendsen, Landbouwer, wonende te Azewyn Gemeente Berg. 
/ Dewelke Verklaarde te hebben Verpacht en by deezen in pacht uittegeven. Aan Jan Te 
Boekhorst, Landbouwer, mede te Azewyn woonachtig die alhier mede comparerende 
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 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 gebruiken en bewonen, en voor het geheel noch ten deele aan anderen 
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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 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, 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: 
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(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 // Geregistreerd 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 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] 
 
1831 
 
– Azewyn [Azewyn] in kanton ’s Heerenberg [Berg]: 
23-2-1832: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, bestanddeel 784 [Notariële Archieven / 
Gendringen No. 784 (P. Muller)]: / Den 23 February 1832 / No 40. / Consent tot royement van 
Inschryving. / Vóór Pieter Muller, Openbaar Notaris, residerende te Gendringen, arrondissement 
Zutphen, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede 
ondergeteekende getuigen, zyn gecompareerd / Jan Reimer, vóór dezen onder Netterden in het 
Kanton Gendringen, doch thans te Emmerik woonachtig, Hendrik Eltink, en Hendrik Winters 
Hendriks-Zoon, beide wonende onder Etten binnen het kanton Gendringen voornoemd, zynde 
alle de Comparanten van beroep Landbouwers. / Dewelke verklaarden toetestemmen in het 
royement der Hypothecaire inschryving, welke zy genomen hebben ten laste van Grades Willem 
Arendsen, Landbouwer, en deszelfs huisvrouw Berendina Winters, wonende in Azewyn binnen 
het kanton ’s Heerenberg, krachtens acte van verband vóór wylen den Notaris Meester Frederik 
Willem Jacob de Haes, in byzyn van getuigen op den drie en twintigsten Mei achttien honderd 
een-en-twintig te Gendringen gepasseerd, behoorlyk geregistreerd, en zynde ingeschreven aan 
het kantoor van bewaring der Hypotheken van het ressort Zutphen op den vyfden Juny daar 
aanvolgende Deel 12. Nommer 256. Waarvan Acte. – Gedaan en gepasseerd te Etten voornoemd 
ten woonhuize van Bernardus te Boekhorst, bierbrouwer, op den drie-en-twintigsten February 
achttien-honderd-twee-en-dertig in tegenwoordigheid van gemelden Bernardus te Boekhorst, en 
van Johannes Hendrikus Kremer, broodbakker, wonende insgelyks te Etten, als getuigen hiertoe 
verzocht. En hebben de Comparanten, de getuigen en den Notaris na gedane voorlezing deze 
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Minute onderteekend / J: Reijmer / B. te Boekhorst / H Eltink / H wienters / J H Kremer / P. 
Muller Notaris // Geregistreerd te Terborgh den drie entwintigsten february 1800 twee endertig 
deel zestien folio negenenvyftig recto vak vier houdende een blad geen renvooyen / ontvangen 
voor royement tachtig centen uitmakende met de achtendertig opcenten eene gulden tien en een 
halve cents / de fd ontvanger / P. Spengler // [in de marge:] f =80 / =30 1/2 /110 1/2 // [aan de 
voorzijde linksboven in de marge:] Een expeditie uitgegeven den 24 febr: 1832. – / P.M [= Pieter 
Muller] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Klein Azewyn [Azewyn] ~ 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, verschenen / 
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 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 Boekhorst] 
 
– 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, verschenen / Reynt 
Hooyman, Landbouwer oud Zestig jaren, wonende te Groot Azewyn in deze Gemeente 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 overleden 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, 
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na voorlezing, door ons is onderteekend, met declarenten. / [in de marge:] Overlyden van Maria 
van Uum. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
16-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 16-1-1834 No 10. / Heden den Zestienden der 
maand January des jaars achtien honderd vier 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 / Jan 
Geerlings, dagloner, oud twee en vijftig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente 
No. 53. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke 
zyne Ehevrouw Johanna Siemes, oud Een en veertig jaren, op Woensdag den Vijftienden der 
maand Januarij dezes jaars, des voormiddags ten Tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan 
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna. / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Stevens, dagloner, oud Zes en veertig jaren, 
wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente No. 52. en van Hendrik Te Kaat, dagloner, oud 
vier en veertig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 54. 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 
getuigen, hebbende de declarant verklaard niet te Kunnen Schrijven. / [in de marge:] Geboorte 
van Johanna Geerlings. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– 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 Burgemeester, 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
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, wonende 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 overgeschreven en duidelijk voorgelezen 
te zijn, hebben onderteekend, met declarant en getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Johannes 
Gieskes. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
30-1-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 30-1-1834 No 11 / Heden den Dertigsten der 
maand January een duizend acht honderd vier en dertig des middags om twaalf uren zijn voor 
ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Es, 
dagloner oud Een en Zestig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 75 / en 
Frans Hettelder, Landbouwer oud twee en vyftig jaren, wonende te Groot azewyn in deze 
Gemeente No. 78 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten der maand 
January dezes jaars, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 76 te Groot azewyn binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van vier en Zeventig Jaren is overleden Hendrina Wieskamp, 
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Groot azewyn voornoemd, dochter van 
wylen de Ehelieden Jan Wieskamp en Johanna Wolsing, weduwe van Antoon Ketelaar alleen 
[:sic] 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 den eersten Declarant, hebbende 
de tweede verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Hendrina 
Wieskamp. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
9-4-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-4-1834 No 29. / Heden den Negenden [:eerst 
waarschijnlijk: Tienden] [renvooi: De overschrijving van het woord "Negenden", in de eerste 
regel dezer Acte, goedgekeurd.] der maand April een duizend acht honderd vier 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, verschenen / Hermanus Alings, daglooner, oud drie en Zestig jaren, 
wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente No. 84. / en Antonius Hooijman, Boerenwerk 
doende oud Twee en twintig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 87. / 
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 Achtsten dezer maand, 
des Nachts ten twee uren, ter wereld is gebragt door Catharina Dijker, oud Dertig Jaren, 
Ehevrouw van Theodorus Overbeek, Onderwijzer der Jeugd, oud vijf en Dertig Jaren, 
woonachtig te Groot Azewijn voornoemd No 68a. / [doorgestreept: 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:] Overlijden van Overbeek, Dood vertoond Kind van het 
mannelijk Geslacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Klein Azewijn [Azewyn] ~ 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, verschenen / 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, wonende 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 verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / [in de 
marge:] Overlijden van Albertus Ising. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
27-5-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 27-5-1834 No 64 / Heden den Zeven en 
twintigsten der maand Mei 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, 
verschenen / Christianus Roes, dagloner oud acht en dertig jaren, wonende te Grootazewyn in 
deze Gemeente No. 98 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen 
Zoon, welken Zyne Ehevrouw Maria Geurtsen, oud Zes en dertig jaren, op Zondag den vyf en 
twintigsten der maand Mei dezes jaars, des namiddags ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en 
aan welken hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Engelbart / Waarvan wij deze 
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gradus Wolters dagloner oud vyftig jaren, 
wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 99 en van Peter Dyker Landbouwer oud drie 
en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 97 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 Engelbart Roes. / [daaronder met potlood:] Overl. 4 febr. 1905. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
16-6-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 16-6-1834 No 73 / Heden den Zestienden der 
maand Juny 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 
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van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan 
Stevens, daglooner oud Zes en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 
52 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken Zyne 
Ehevrouw Willemina Geurtsen, oud veertig jaren, op Zaturdag den veertienden der maand Juny 
dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hy verklaard 
heeft de voornaam te willen geven van Hendrik / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in 
tegenwoordigheid van Gerrit Hendriksen Eigen werk doende oud twee en Zestig jaren, wonende 
te Grootazewyn in deze Gemeente No. 50 en van Jacobus Bunk dagloner oud Vyfendertig 
jaren, wonende te Grootazewyn in deze Gemeente No. 51 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 Hendrik Stevens. / [daaronder met potlood:] Overleden 
24 Julij 1852. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– 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 Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart Ketelaar, 
Landbouwer oud vyf en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze 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 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 Willem Beyer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Klein Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
1-8-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 1-8-1834 No 46 / Heden den Eersten der maand 
Augustus 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 / Jan van Dellen 
[:handtekening: J.V.Dillen], Daglooner oud drie en vyftig jaren, wonende te Klein Azewyn in 
deze Gemeente No. 110 / en Hendrik Mynen, Boerenknecht oud Veertig jaren, wonende te 
Klein azewyn in deze Gemeente No. 109 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertigsten 
der maand July dezes jaars, des namiddags ten vier uren, in het huis No. 108 te klein azewyn 
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binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en Zestig Jaren is overleden Derk Welling, 
Landbouwer, geboren en woonachtig geweest te klein azewyn voornoemd, ongehuwde Zoon 
van wylen Hendrik Welling en Johanna Braam beide mede te Kleinazewyn 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 den Eersten Declarant, terwyl de tweede verklaard 
heeft, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Derk Welling. // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
16-9-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-9-1834 No 68. / Heden den Zestienden der 
maand September 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 / 
Lucas Bouwman, daglooner, oud Zes en vijftig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze 
Gemeente No. 62a / en Antoon Hermsen, daglooner oud Vier en vijftig jaren, wonende te Groot 
Azewijn in deze Gemeente No. 62. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der 
maand September dezes jaars, des morgens ten Negen uren, in het huis No. 61. te Groot 
Azewyn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Dertig Jaren is overleden 
Hermanus Smink, daglooner, geboren en woonachtig geweest te Groot Azewyn voornoemd, 
ongehuwde Zoon van Wolter Smink, daglooner, woonachtig, = en van wijlen Hendrika van 
Onna, overleden, te Groot Azewijn 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, hebbende de 
declaranten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / [in de marge:] Overlijden van Hermanus 
Smink. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
18-11-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 18-11-1834 No 83 / Heden den Achttienden 
der maand November 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 / 
Jan Es, daglooner oud twee en Zestig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 
75 / en Hendrik Ketelaar, Landbouwer oud vier en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in 
deze Gemeente No. 76 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand 
November dezes jaars, des Nachts ten twee uren, in het huis No. 70 te Groot Azewyn binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren is overleden Johanna Beyer, 
Zonder beroep, geboren en woonagtig geweest te Groot Azewyn voornoemd, dochter van 
wylen de Ehelieden Willem Beyer en Johanna Kemperman, onder de Gemeente Gendringen 
overleden, weduwe van Laurens Jansen, mede te Groot Azewyn voornoemd overleden / Ons 
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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 Johanna Beyer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
10-3-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 10-3-1835 No 24. / Heden den Tienden der 
maand Maart 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, verschenen / Gerrit 
Kuster, daglooner, oud Vier en Zestig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 
94. / en Leendert Berntsen, daglooner, oud Zeven en vijftig jaren, wonende te Groot Azewyn in 
deze Gemeente No. 91. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tienden der maand Maart 
dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 93 te Groot Azewyn binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van Zes Maanden is overleden Hendrik Pas, geboren en woonachtig 
geweest te Groot Azewijn voornoemd, Zoon van Grades Pas, Schoenmaker, en Dorothea van 
Haag, Ehelieden, 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 den tweeden declarant terwijl de eerste verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / [in de 
marge:] Overlijden van Hendrik Pas. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
20-3-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 20-3-1835 No 27 / Heden den Twintigsten 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, Fungerend Burgemeester, en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Gerrit Siemes, Hoefsmid, oud Acht en Zestig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze 
Gemeente No. 88. / en Wolter Smink, daglooner, oud vijf en vijftig jaren, wonende te Groot 
Azewyn in deze Gemeente No. 61. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negentienden 
der maand Maart dezes jaars, des Namiddags ten Twee uren, in het huis No. 89. te Groot 
Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negentien Jaren is overleden Theodorus 
Giesen, boerenknecht, geboren en woonachtig geweest te Groot Azewijn voornoemd, 
Ongehuwde Zoon van Jan Giesen, daglooner, en Hendrina Gal, Ehelieden, 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 declaranten. / [in de marge:] Overlijden van 
Theodorus Giesen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– 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 Ambtenaar 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, wonende 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 de tweede verklaard heeft niet te kunnen 
schryven. / [in de marge:] Overlyden van Hendrik Veldkamp. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
17-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-1-1838 No 7. / Heden den Zeventienden 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 Antoon Hermsen, daglooner, oud negen en 
vijftig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 66. en Hendrik Ketelaar, 
Landbouwer, oud Acht en veertig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 76. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand Januarij dezes jaars, des 
morgens ten Acht uren, in het huis No. 70. te Groot Azewijn binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Een Jaar is overleden Berendina Pastoors, geboren en woonachtig geweest te 
Groot Azewijn voornoemd, dochter van Theodorus Pastoors, Landbouwer en Gerharda Beijer, 
Ehelieden 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, hebbende 
de declaranten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– 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 
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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] 
 
– Groot Azewijn [Azewijn] ~ Bergh [Berg]: 
21-3-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-3-1838 No 25. / Heden den Een en 
twintigsten 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 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Lucas Bouwman, 
daglooner, oud Zestig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente No. 59a. en Jan 
Theodorus Otten, Landbouwer oud Een en vyftig jaren, wonende te Groot Azewyn in deze 
Gemeente No. 60. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der maand Maart 
dezes jaars, des Avonds ten Tien uren, in het huis No. 62. te Groot Azewijn binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van dertien Jaren is overleden Ida Geerling, zonder beroep, geboren 
en woonachtig geweest te Groot Azewijn voornoemd, dochter van wylen Hendrik Geerling, te 
Groot Azewijn mede overleden en van Maria Klaauwer, daglooneres, 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, met den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen 
Schrijven. / J: T: Otten / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
19-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-5-1838 No 40. / Heden den Negentienden 
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 Braam, Landbouwer, 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 Gemeente, in den 
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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 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 Braam / H Beyer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
29-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 29-5-1838 No 46. / Heden den Negen en 
twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om half Elf 
uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Lucas Bouwman, 
daglooner, oud Twee en Zestig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 63. en 
Wolter Smink, daglooner, oud negen en vijftig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze 
Gemeente No. 61. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Acht en twintigsten der maand Mei 
dezes jaars, des Avonds ten Zeven uren, in het huis No. 60. te Groot Azewijn binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren is overleden Gerardus Steijntjes, zonder 
beroep, geboren te Braamt en woonachtig geweest te Groot Azewijn voornoemd, Zoon van 
wijlen de Ehelieden Hendrik Steijntjes en Angelina Jansen, weduwenaar van Johanna Mulder, 
alle 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 den tweeden 
declarant, terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis / W. 
Smink // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 27-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
17-7-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-7-1838 No 55. / Heden den Zeventienden 
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 van Dillen, daglooner, oud Acht en 
vijftig jaren, wonende te Klein Azewijn, in deze Gemeente No. 110 en Evert Hansen, daglooner, 
oud negen en veertig jaren, wonende te Klein Azewijn in deze Gemeente No. 106 dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand July dezes jaars, des Avonds ten Negen 
uren, in het huis No. 111. te Klein Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en 
Zeventig Jaren is overleden Osewold Dijker, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te 
Klein Azewijn voornoemd, Zoon van wijlen de Ehelieden Hendrik Dijker en Aleida Limbeek, 
weduwenaar van Johanna van Hall, alle te Klein Azewijn meergenoemd overleden. / Ons van 
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de 
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beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, 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 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 
 
– 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, verschenen 
/ Arnoldus Tiggelovend oud vijf en veertig jaren, van beroep dagloner en Andries Mijland 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 Gemeente, echtgenoot 
van Johanna Bodde, dagloonster wonende te Klein Azewijn voormeld en zoon van de 
echtelieden Gerrit Harmsen en Derske Kerssen, beide overleden. / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, met de aangevers. / A Tiggelovend / A. 
Mijland / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– 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 / Willem 
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] 
 
– Klein Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
16-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-2-1863 No. 17 / Heden den zestienden 
february achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth burgemeester 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen 
/ Hermanus Jansen oud drie en Zestig jaren, van beroep dagloner en Johannes van Loon oud vier 
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en vyftig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den veertienden february dezes jaars, des avonds ten zes uren, in het huis No. 3 
in klein Azewyn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf dagen is overleden: 
Margarieta Geertruida Kersjes buiten beroep geboren en wonende in deze gemeente en dochter 
van de echtelieden Gerrit Willem Kersjes landbouwers en Christina Ooyman wonende te klein 
Azewyn voormeld / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend 
met de aangevers. / H Jansen / J Van Loon / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 14-6-2000 
(verwerkt 8-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
28-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 28-5-1863 No. 54. / Heden den acht en 
twintigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, Wethouder 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen 
/ Gradus Bisseling oud zes en zestig jaren, van beroep arbeider en Johannes van Loon oud vijf en 
vijftig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den zeven en twintigsten Mei dezes jaars, des avonds ten elf uren, in het huis 
No. 2 in Klein Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een jaar is overleden: 
Hendrikus, Johannes Ising, buiten beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, zoon der 
echtelieden Theodorus Ising en Theodora Leuvering, arbeiders, wonende te klein Azewijn, 
voormeld, / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de 
aangevers. / G Bisseling / J van Loon / 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 
 
– Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
3-2-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-2-1898 No 22. / Heden den derden 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: Petrus Johannes Melissen, oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, 
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Maria Hendrina Hendriksen, 
zonder beroep, op den eersten Februari dezes jaars, des namiddags ten een uur, ten huize van 
hem aangever te Klein Azewijn, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het 
vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Johanna Maria / Waarvan wij deze Akte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van Remmen, oud twee en vijftig jaren, 
van beroep arbeider, 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. / P J Melissen / J. van Remmen / B J Gunsing / 
JNBvHugenpothtotAerdt // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1899 
 
– 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 
Azewyn ~ Berg] 
 
– Baai [Baai] ~ 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 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 
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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 
 
– de Booy [Baai] ~ ’S Heerenberg [Berg]: 
12-3-1895: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 401]: [geb./ged.] 12/12-3-1895: 
Joanna / Parentes: Bernardus van Huet et Bernardina Harmsen (Groot Azewijn) / Patrini: Gerard. 
Convent (Emmerich) et Joanna Harmsen (Gaanderen) / Observ.: In suppl. no. 44 / Die 6 junii 
1918 in ecclesia par. s. Pancratii de ’S Heerenberg matrimonium contraxit cum Theodoro 
Wilhelmo de Booy. 
 
1896 1897 1898 1899 1900 
 
– te Booij [Baai] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
17-6-1901: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 497]: [geb./ged.] 17/17-6-1901: 
Francisca / Parentes: Bernardus van Huet et Bernardina Harmsen (Groot Azewijn) / Patrini: 
Gerardus van Huet (Azewijn) et Joanna ter Horst (Ulft) / Observ.: Suppl. no. 92 / Die 8 Maji 
1923 in ecclesia Pancratii ’s Heerenberg matrimonium contraxit cum Antonio te Booij. 
 
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 
 
– te Booy [Baai] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
29-5-1931: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 920]: [geb./ged.] 29/29-5-1931: 
Bernardina Theodora Maria / Parentes: Joannes Henricus Meyer et Bertha van Huet (Azewijn) / 
Patrini: Theodorus te Booy (’s Heerenberg) et Maria Bosman-Meyer (Dijk-Didam) / Observ.: 
Matrimonium contraxit cum Engelberto Josepho Harmsen in ecclesia Si Matthaei de Azewijn 
die 16 Aug. 1956 
 
1932 1933 
 
– te Booy [Baai] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
15-4-1934: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 968]: [geb./ged.] 15/15-4-1934: 
Johanna Aleida Petronella / Parentes: Johannes Hendricus Meijer et Bertha van Huet (Azewijn) / 
Patrini: Petrus Lambertus Meijer (Kilder) et Johanna te Booy-van Huet (’s Heerenberg) / 
gedoopt door P. Philippus omcap. in ecclesia par. de Azewijn / Confirmata 10-7-1946 / 
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Matrimonium contraxit cum Alberto Wilhelmo Heister in eccla Si Matthaei de Azewijn die 15 
Apr. 1958 
 
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 Baai ~ 
Berg] 
 
– Baakman [] ~ 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 Gemeente 
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] 
 
– Bakenhof [Bakenhof] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
22-6-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 22-6-1816 No 16 / Heden den twee en 
twintigsten der maand Júnij eenduizend achthonderd en zestien, des voorde 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 / Reinder Korthals Schoemaker 
oud Een en Zeventig jaren, / en Andries Bakenhof stoelmaker oud Een en vijftig jaren / beide in 
deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Een en twintigsten der 
maand Junij des jaars 1816, des Avonds ten half Elf uren, in het huis No. 72 binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van twee Jaar vier Maand [doorgestreept: jaren] is overleden 
Johanna Derksen Dochter van Jan Derksen en Petronella Slot / Ons van deze verklaring 
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe 
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bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bakenhof [Bakenhof] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
19-10-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-10-1816 No 24 / Heden den negentiende 
der maand October eenduizend achthonderd en zestien, des Smorgen [doorgestreept: 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 / Abraham 
Markus Koopman oud drie en Zestig jaren, / en Andries Bakenhof Wieldrajer oud twee en 
vyftig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
agttienden der maand october des jaars 1816, des Smorgens ten Zes uren, in het huis No. 73 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van agt jaren is overleden Getruida van Zalingen 
[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] 
 
– bakker ~ 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 
 
– bakker ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
15-6-1816: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838, 
inv.nr. 1661 No 25 (ongemerkte bijlage) / Extract úit het Register der aangiften van 
verkoopingen van roerende goederen. / Den vyftienden Junij 1816 / Is gecompareerd de Heer 
Peter Christiaan van Woelderen, griffier van het Vredegeregt des Kantons Gendringen, 
residerende te ’s Heerenberg, dewelke verklaarde, dat hij, ten verzoeke van Hendrik van 
Zalingen, bakker, wonende te ’s Heerenberg, op den Achttienden dezer des namiddags om 
twee uren, ten huize van Jan Slúiter, op den Speelberg, in de Gemeente Netterden, zal verkoopen 
eenige perselen Klaver, Staande in Kobezen-weide, aldaar gelegen, en toebehoorende aan den 
reqúirant. / En heeft geteekend. /Was get:/ P:C: van Woelderen / Voor Extract Conform / 
Timmerman // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– bakker ~ ’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 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] 
 
– bakker ~ ’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 Burgerlijken 
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 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 overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons 
is onderteekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– bakker ~ ’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 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 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 overleden 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] 



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

 

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

– bakker ~ ’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] 
 
– bakker ~ 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 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] 
 
– bakker ~ 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 onderteekend. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 
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– bakker ~ Berg [Berg]: 
12-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 12-2-1827 No 12 / Heden den Twaalfden der 
maand February 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 / Willem Weyers, Organist, als by de verlossing 
tegenwoordig geweest oud vyf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons 
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Johanna Martenens, 
ongehúwd, dienstmeid, gewoond hebbende te Emmerik in het Pruisische en Zich thans te 
Zeddam in deze Gemeente ophoudende, oud twintig jaren, op Zaturdag den Tienden der maand 
February dezes jaars, des namiddags ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij 
verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johan Antoon / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hageman Bakker, oud vyf 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 Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Johan Antoon 
Martenens. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
 
– bakker ~ s Heerenberg [Berg]: 
23-4-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-4-1833 No 36 / 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 / Peter Bosman, Bakker oud dertig jaren, wonende te s Heerenberg in 
deze Gemeente No. 55 / en Johannes Eenhuizen, winkelier oud Zeven en twintig jaren, wonende 
te s Heerenberg in deze Gemeente No. 49 / 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 Een en twintigsten dezer maand des namiddags Een uur is ter wereld gebragt door 
Vrouwe Frederica Louiza, Baronnesse van Heerdt oud veertig Jaren, Ehevrouw van den 
HoogWelGeboren Heer, Jonkheer Archibald van de Poll, Rentenier oud Zeven en dertig Jaren, 
wonende te s Heerenberg voornoemd No 49 / 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 Van de Poll (dood vertoond kind van het Manlyk Geslacht) // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– bakker ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
23-10-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-10-1833 No 64 / Heden den Drie en 
twintigsten der maand October 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 / Gerrit Kaak, Bakker oud vyf en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze 
Gemeente No. 30 / en Willem Weyers, organist oud twee en veertig jaren, wonende te Zeddam 
in deze Gemeente No. 14 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten der 
maand October dezes jaars, des avonds ten acht uren, in het huis No. 28 te Zeddam binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van tien Jaren is overleden Theodora van Halteren geboren en 
woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, dochter van Hendrika van Halteren, Eigen werk 
doende, en wonende te Zeddam 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 Theodora van Halteren. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– bakker ~ ’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, verschenen / 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] 
 
1835 1836 1837 
 
– bakker ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
2-3-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 2-3-1838 No 21. / Heden den Tweeden der 
maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des vormiddags om half negen uren zijn 
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat 
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit, Jan Pierik, Molenaar, oud Vijf 
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en Veertig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 35. en Johannes Henricus 
Overdonk, Bakker, oud Dertig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No. 38. dewelke 
ons hebben verklaard, dat op den Acht en Twintigsten der maand Februarij dezes jaars, des 
morgens ten Zes uren, in het huis No. 36. te Zeddam binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van Zes en veertig Jaren is overleden Everhardus Nijland, Eigenwerkdoende, geboren en 
woonachtig geweest te Zeddam voornoemd, Zoon van Bernardus Nijland, Zonder beroep, onder 
Zeddam woonachtig en van wijlen Catharina Damen, aldaar overleden, nalatende zijne 
Ehevrouw Jacoba Sessing, 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, met 
declaranten. / G J. Pierik / J H overdonk / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– bakker ~ 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 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. / W: Visser / J H overdonk / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– bakker ~ ’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 
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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] 
 
1840 1841 1842 1843 1844 
 
– bakker ~ 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 tegenwoordigheid 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 
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– bakker ~ 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, wonende 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 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 
bakker ~ Berg] 
 
– Bakker [Bakker] ~ 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 
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– Bakker [Bakker] ~ 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 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] 
 
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 
 
– Bekker [Bakker] in het schoutambt Bergh [Berg]: 
7-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-5-1822 No 70 / Heden den Zevenden der maand 
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des namiddags om vyf uren, is voor ons Arnold 
Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Arnoldus Gilsink, boerenwerk doende oud negenentwintig jaren, 
woonachtig te Netterden in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Zoon, welke zijne Ehevrouw Berendina Geurtzen oud vier en twintig jaren, op 
maandag den Zesden der maand Mei dezes Jaars des avonds ten half Zes uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Bernardus / waarvan 
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gradus Gilsink, dagloner oud Zeven 
en twintig jaren, en van Gradus Bekker, dagloner oud drie 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 en de beide Getuigen / [in de marge: Geboorte van Bernardus 
Gilsink] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1823 1824 1825 1826 
 
– Bekker [Bakker] ~ Berg [Berg]: 
19-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 19-2-1827 No 16 / Heden den Negentienden 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 / Willem Weltink, dagloner oud drie en twintig jaren, 
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een 
Dochter welke Zyne Ehevrouw, Ida Jansen oúd Een en twintig jaren, op Zaturdag den 
Zeventienden der maand Februarij dezes jaars, des Avonds ten Negen uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendriena / Waarvan 
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wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Bekker, dagloner, oud 
Veertig jaren, en van Hendrik Braam dagloner oud twee 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 Hendriena 
Weltink. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bekker [Bakker] ~ Berg [Berg]: 
26-3-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 26-3-1827 No 28 / Heden den Zes en twintigsten 
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] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 
 
– Bekker [Bakker] ~ 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] 
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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 
 
– Becker [Bakker] ~ Bergh [Berg]: 
7-6-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-6-1879 No. 66. / Heden den Zevenden 
der maand Juny achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de 
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie 
Gelderland, verschenen, Johannes Nieuwenhuis van beroep Landbouwer oud een en Vyftig 
jaren, en Arend Spekking van beroep Linnenwever oud Zes en Zestig jaren, beide in deze 
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den Zesden der maand Juny 
achttien honderd negen en zeventig, des morgens ten Zeven uren, in het huis Wijk A No. 270 in 
Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren en Zes 
maanden Gradus Becker, Landbouwer, geboren in de gemeente Bergh en woonachtig geweest 
in deze gemeente, echtgenoot van Johanna Van Wazen, Zonder beroep, wonende in deze 
gemeente, Zynde de namen der ouders van den overledene den aangevers onbekend. / En 
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers 
ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de 
Comparanten. / J Nieuwenhuis / A Spekking / VDLaar. // [afschrift d.d. 5-4-2001 (verwerkt 
22-7-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 
1897 
 
– Bekker [Bakker] ~ 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 Gelderland, 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 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 

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

 

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

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 
Bakker ~ Berg] 
 
– bakkersknecht ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 62): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 12 [11 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 9] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 11 
– Naam: Mathys Heggen 
– Geboren: 1807 
– Beroep: bakkersknegt 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 26-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– bakster ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 54): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 12 [11 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 11 
– Naam: Harmina Berendsen, Wede J H Poelman 
– Geboren: 1787 
– Beroep: Bakster & Winkelierster 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 26-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van Balgooij [] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
2-11-1923: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 821]: [geb./ged.] 2/4- 11-1923: 
Nicolaus Henricus / Parentes: Albertus Henricus Brugman en Joanna Verpoort (Azewijn) / 
Patrini: Nicolaus Elting (’s Heerenberg) et Wilhelmina van Balgooij, conjuges 
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– van der Bank [Bank] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
8-7-1786: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 86): / 
1786 / Tot hier toe nagezien door de Inspectoren den 8 Julij 1786 / H: van der Bank // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bannink [Bannink] ~ 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 
 
– Bannings [Bannink] ~ 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] 
 
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 
 
– Banning [Bannink] ~ 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 

J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 108 

 

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

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] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 
 
– Banning (2x) [Bannink] ~ 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 Burgerlijken Staat der 
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Braam, Landbouwer, 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, Landbouwer, 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] 
 
– Banning [Bannink] ~ 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 
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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] 
 
– Banning [Bannink] ~ Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
26-3-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-3-1838 No 27. / Heden den Zes en 
twintigsten 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 
Burgerlijken 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 
Gemeente 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] 
 
– Banning [Bannink] ~ 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 Boekhorst] 
 
1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 
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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 Bannink ~ Berg] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
22-1-1870: Geboortenregister gemeente Bergh, 22-1-1870 No 18 / Heden den twee en 
twintigsten January achttien honderd en zeventig, is voor ons Carolus Antonius Ludovicus 
Baron van Hugenpoth Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Lambertus Leopoldus Mutter oud acht en dertig 
jaren, van beroep winkelier wonende in deze Gemeente, die verklaarde dat zyne echtgenoot 
Anna Gerharda Westerman zonder beroep op den een en twintigsten January achttien honderd 
en zeventig, des avonds ten negen uren, ten huize van hem aangever in ’s Heerenberg No. 69 
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, welk kind zal 
genaamd worden Wilhelmus Jacobus Hendrikus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Engelbert van Halteren oud een en vyftig jaren, van beroep metselaar en 
Franciscus Kok oud een 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] 
 
– baron ~ ’s Heerenberg [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 Gemeente 
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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– baron ~ ’s Heerenberg [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] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
1-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 1-1-1898 No. 1 / Heden den eersten 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: Paul Stegemann, oud acht en dertig jaren, van beroep ijzerdraaier 
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Wilhelmina Klein, zonder 
beroep, op den dertigsten December des vorigen [doorgestreept: dezes] [renvooi: Doorhaling van 
één woord goedgekeurd] jaars, des avonds ten zeven 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: Maria Robertina. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt 
in tegenwoordigheid van Hendricus Antonius Huls, oud acht en veertig jaren, van beroep 
gemeenteveldwachter, en Hermanus Johannes Smit, oud vier en dertig jaren, van beroep 
gemeentesecretaris, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den 
aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
10-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 10-1-1898 No. 7. / Heden den tienden 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 Johannes Kleinreesink, oud zes en veertig jaren, van beroep 
daglooner, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Grada Hendrika 
Besselink, zonder beroep, op den negenden Januari dezes jaars, des namiddags ten vier uur, ten 
huize van hem aangever, te Braamt, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het 
vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Berendina. / Waarvan wij deze Akte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus Johannes Smit, oud vier en dertig jaren, 
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van beroep gemeentesecretaris, en Johan Adriaan Hendrik van Leenhof, oud zeven en twintig 
jaren, van beroep zonder, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend 
met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de marge: Overleden 11 Jan 1898] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ 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, onderteekend met den aangever en de 
getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
11-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 11-1-1898 No. 9. / 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: Christianus Hendrikus Seggelinck, oud drie en dertig jaren, van beroep 
daglooner, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Johanna Everdina 
van Halteren, zonder beroep, op den tienden Januari dezes jaars, des avonds ten acht 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: Johannes Bernardus. / Waarvan wij deze 
Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus Beumer, oud zes en zeventig jaren, 
van beroep zonder, en Theodorus Martinus Reijers, oud vijf en dertig jaren, van beroep 
daglooner, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met de getuigen, 
hebbende de aangever, als onkundig in het schrijven, verklaard niet te kunnen teekenen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ 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 
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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 Gemeente, 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 voorlezing, onderteekend 
met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de marge: Overleden 4 Aug 1903] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ 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 voorlezing, onderteekend met den 
aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
17-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 17-1-1898 No. 12. / Heden den zeventienden 
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: Hermanus Gerretschen, oud vijf en veertig jaren, van 
beroep korenmolenaar, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Anna 
Catharina Hannen, zonder beroep, op den vijftienden Januari dezes jaars, des avonds ten zeven 
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 Francisca. / Waarvan wij 
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrikus van Groningen, oud vier en 
vijftig jaren, van beroep klompenmaker, en Hermanus Kuster, oud negen en veertig jaren, van 
beroep kleermaker, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den 
aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
18-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 18-1-1898 No. 13. / Heden den achttienden 
Januari achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Joannes Nepomucenus Baron van 
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Hugenpoth tot Aerdt, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Wilhelmus Meijer, oud zeven envijftig jaren, van 
beroep landbouwer, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Elisabeth 
Bulsink, zonder beroep, op den vijftienden Januari dezes jaars, des nachts ten twee uur, ten huize 
van hem aangever, te Lengel, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het 
vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Frederica Elisabeth. / Waarvan wij deze 
Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernardus Johannes Gunsing, oud drie en 
dertig jaren, van beroep gemeentebode, en Johan Adriaan Hendrik van Leenhof, oud zeven en 
twintig jaren, van beroep zonder, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, 
onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
24-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 24-1-1898 No. 15. / Heden den vier 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: Johannes Hermanus Hunting, oud dertig 
jaren, van beroep metselaar, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote 
Berendina Gesina te Beest, zonder beroep, op den vier en twintigsten Januari dezes jaars, des 
voormiddags ten negen 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: 
Alberta. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Peter, Bernard 
Maas, oud zeven en zestig jaren, van beroep daglooner, en Gerhardus Peters, oud veertig jaren, 
van beroep fabriekarbeider, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend 
met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de marge: Overl. 18 Sept. 1898] // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– baron ~ Bergh [Berg]: 
24-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 24-1-1898 No. 16. / Heden den vier 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: 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 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 Gemeente, en, na voorlezing, 
onderteekend met den aangever en de getuigen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 



J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 115 

 

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

– baron ~ Bergh [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] 
 
– baronesse ~ s Heerenberg [Berg]: 
23-4-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-4-1833 No 36 / 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 / Peter Bosman, Bakker oud dertig jaren, wonende te s Heerenberg in 
deze Gemeente No. 55 / en Johannes Eenhuizen, winkelier oud Zeven en twintig jaren, wonende 
te s Heerenberg in deze Gemeente No. 49 / 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 Een en twintigsten dezer maand des namiddags Een uur is ter wereld gebragt door 
Vrouwe Frederica Louiza, Baronnesse van Heerdt oud veertig Jaren, Ehevrouw van den 
HoogWelGeboren Heer, Jonkheer Archibald van de Poll, Rentenier oud Zeven en dertig Jaren, 
wonende te s Heerenberg voornoemd No 49 / 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 Van de Poll (dood vertoond kind van het Manlyk Geslacht) // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beek [Beek] ~ 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 
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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 
 
– Beek [Beek] ~ s’Heerenberg [Berg]: 
13-9-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 13-9-1821 No 14 / Heden den dertienden der 
maand September een duizend achthonderd één en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn 
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt 
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Gudden oud achtëntwintig jaren, van beroep 
Landbouwer – en Hendrik Abbink oud vyf en twintig jaren, van beroep dagloner / beide in deze 
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twaalfden der maand 
September des jaars achttien honderd één en twintig, des namiddags ten twee uren, in het huis 
No. 33. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van tachtig Jaren en Zes maanden is overleden 
Hendrik Gúdden, geboren te Beek by s’Heerenberg van beroep Landbouwer, Echtgenoot van 
Johanna Rensing en vader van den eersten Comparant. / 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 
den tweeden Comparant hebbende den eersten Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / 
H Abbink / J Jansen // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
7-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 7-5-1822 No 69 / Heden den Zevenden der maand 
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des morgens [doorgestreept: middags] om acht 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Harterink, van beroep dagloner, oud 
vier en vyftig jaren, woonachtig te Beek in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft 
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne Ehevrouw Johanna Janssen oud Acht en 
twintig jaren, op Zondag den Vyfden der maand Mei dezes Jaars des namiddags ten vier uren, ter 
wereld heeft gebragt; en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Peter / 
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Lentink dagloner 
oud Zestig jaren, en van Berend Janssen, dagloner oud acht en dertig jaren, beide woonachtig in 
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, 
na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend / hebbende de Declarant en de beide Getuigen verklaard niet te kunnen Schryven / 
[in de marge: Geboorte van Peter Harterink] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1823 1824 
 
– Beek [Beek] ~ Berg [Berg]: 
4-8-1825: Geboortenregister gemeente Bergh, 4-8-1825 No 78 / Heden den Vierden der maand 
Augustus een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voormiddags om tien uur, is voor ons 
Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Berg, 
Provincie Gelderland, verschenen / Jan van den Berg van beroep dagloner oud Vyf en Zestig 
jaren, woonachtig te Beek, in dit Schoutambt, dewelke aan ons verzocht heeft optemaken eene 
acte van geboorte van een dochter, welke zijne ehevrouw Anna Scholten oud negen en dertig 
jaren, op woensdag den derden der maand Augustus dezes jaars, des Morgens om Zes uur, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te willen geven van 
Anna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik 
Hetterscheid oud Zeventig jaren, van beroep Eigen werk doende, en van Bart Leiting oud acht en 
dertig jaren, van beroep dagloner 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 [doorgestreept: 
met] hebbende de declarant en getuigen Verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge: 
Geboorte van Anna van den Berg] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1826 1827 
 
– Beek [Beek] ~ Berg [Berg]: 
15-7-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 15-7-1828 No 54 / Heden den Vijftienden der 
maand July één duizend acht honderd acht en twintig, [doorgestreept: des ...demiddags om ... 
uren, zijn voor ons] is by ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, [doorgestreept: verschenen] ontvangen een 
attest van Overlyden afgegeven door den Roomsch Catholiek Pastor te Elten in het Pruisische 
[renvooi: den Elfden July en voor Zegel geviseert en geregistreert te Terborg den vyftienden July 
achttien honderd acht en twintig / Renvooy goedgekeurd] waaruit blykt dat op den Eersten der 
maand April des jaars achttien honderd acht en twintig, des morgens ten acht uren, 
[doorgestreept: in het huis No. ... binnen deze Gemeente], in den ouderdom van Zestig Jaren 
[doorgestreept: is overleden] te Elten voornoemd is overleden de HoogWelGeboren Gestrenge 
Heer en Mr Hendrik Antoon van der Renne, Lid der Heeren Staten van Gelderland, geboren te 
Roermonde, Provincie Limburg en woonachtig geweest te Beek in de Gemeente Berg 
voornoemd, weduwenaar van wylen Mevrouwe Johanna Antonia Hövel nalatende twee 
Kinderen / [doorgestreept: 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] / Waarvan, [doorgestreept: ingevolge artikel 
tachtig van het alnog vigerend Wetboek], deze acte door ons is opgemaakt en geteekend / [in de 
marge:] Overlyden van Hendrik Antoon van der Renne / [renvooi naast de laatste regels van 
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deze akte:] De doorslag van acht woorden in de tweede en derde Regel van onderen in deze acte 
goedgekeurd. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1829 1830 1831 1832 1833 
 
– 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, verschenen / Jan 
Limbeek, daglooner, oud Vijf en Dertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente 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. opzettelijk door den 
comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, hebbende 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] 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
6-2-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 6-2-1834 No 12. / Heden den Zesden der maand 
February 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, verschenen / Gart Jan Sabel, 
Commies oud vyf en Dertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 269 / dewelke ons 
verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke Zyne Ehevrouw Gysberta 
Willemina van Loghem, oud negen en dertig jaren, op woensdag den Vyfden der maand 
february dezes jaars, des morgens ten acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy 
verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Tonia Bartha / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Bernardus Bosch Commies oud Zes en veertig 
jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 285 [:eerst: 205?] en van Derk Helmink 
Commies oud Vyfentwintig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 263 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 Tonia Bartha Sabel. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– 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, verschenen / 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] 
 
– 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, verschenen / 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 onderteekend, hebbende de declarant en getuigen verklaard niet te 
Kunnen Schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Willem Scholten. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
28-7-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 28-7-1834 No 45 / Heden den Acht en 
Twintigsten der maand July 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 / Johannes Keeken, Commies by s Ryks Belastingen oud drie en veertig jaren, 
wonende te Beek in deze Gemeente No. 250a / en Arie de Noo, Commies by s Ryks Belastingen 
oud negen en dertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 268 / dewelke ons hebben 
verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand July dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in 
het huis No. 245 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negentien Jaren is 
overleden Gerhardus Rozendaal boerenwerk doende, geboren en woonachtig geweest te Beek 
voornoemd, ongehuwde Zoon van Jan Rozendaal, Landbouwer, en van Margaretha van Schriek, 
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. benevens 
Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Gerhardus Rozendaal. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– 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, wonende 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 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 
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– 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 Burgerlijken 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] 
 
– 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 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 Gudden / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– 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 
GemeenteRaad, oud vijftig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 298. en Willem 
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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 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] 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
17-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-4-1838 No 33. / Heden den Zeventienden 
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 Jan Hafkenscheid, Onderwyzer der Jeugd, 
oud Zeven en vijftig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 256 en Hendrik 
Hetterscheid, daglooner, oud Zeven en dertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 247 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand April dezes jaars, des morgens 
ten Zes uren, in het huis No. 254. te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en 
Zestig Jaren is overleden Geertruida Berendsen, zonder beroep, geboren te Didam en 
woonachtig geweest te Beek voornoemd, weduwe van Jan Polman, te Beek mede overleden, 
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 / J: Hafkenscheid / H Hetterscheid // 
[afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 21-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
21-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-4-1838 No 36. / Heden den Een en 
twintigsten der maand April 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 Martinus, Andrianus 
[:sic] Beek, Commies, oud Twee en dertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 298. 
en Jan Honhof, Commies, oud Acht en twintig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 
299. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der maand April dezes jaars, des 
morgens ten Vijf uren, in het huis No. 297. te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Zes en Zestig Jaren is overleden Willemina Pierik, zonder beroep, geboren en woonachtig 
geweest te Beek voornoemd, ongehuwde dochter van wijlen de Ehelieden Albertus Pierik en 
Johanna Lenting, mede te Beek voornoemd overleden. / 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. / E:V:Grotenhuis / MABeek / J Honhof // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 
22-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beek [Beek] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
21-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-4-1838 No 36. / Heden den Een en 
twintigsten der maand April 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 Martinus, Andrianus 
[:sic] Beek, Commies, oud Twee en dertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 298. 
en Jan Honhof, Commies, oud Acht en twintig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 
299. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der maand April dezes jaars, des 
morgens ten Vijf uren, in het huis No. 297. te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Zes en Zestig Jaren is overleden Willemina Pierik, zonder beroep, geboren en woonachtig 
geweest te Beek voornoemd, ongehuwde dochter van wijlen de Ehelieden Albertus Pierik en 
Johanna Lenting, mede te Beek 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 de 
declaranten. / E:V:Grotenhuis / MABeek / J Honhof // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 
22-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
7-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 7-5-1838 No 39. / Heden den Zevenden 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 Gert, Jan Sabel, Commies, oud Negen en 
dertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 268. en Jan Helmes, daglooner, oud Twee 
en dertig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 271. dewelke ons hebben verklaard, dat 
op den Vijfden der maand Mei dezes jaars, des namiddags ten Vier uren, in het huis No. 270. te 
Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier Jaren is overleden Hermanus Hermes, 
geboren en woonachtig geweest te Beek voornoemd, Zoon van Hermanus Hermes, te Beek 
overleden en van Alijda Meurs, dagloonster, te Beek 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. / E:V:Grotenhuis / G:J: Sabel // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-2002) / J.H.G. 
te Boekhorst] 
 

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

 

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

– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
19-7-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-7-1838 No 56. / Heden den Negentienden 
der maand Julij 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 Wilhelmus Daams, Landbouwer, oud 
negen en twintig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 234, en Bernardus Scholten, 
daglooner, oud drie en twintig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 235, dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Negentienden der maand Julij dezes jaars, des morgens ten Acht 
uren, in het huis No. 237. te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Veertien Jaren is 
overleden Theodora Meisters, geboren en woonachtig geweest te Beek voornoemd, dochter van 
Cornelis Meisters, Jager, en Sophia van der Poorten, 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 declaranten. / E:V:Grotenhuis / W. Daams / B Scholten // [afschrift d.d. 
6-3-2002 (verwerkt 30-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
12-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 12-6-1840 No 62. / Heden den Twaalfden 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 
Gelderland, verschenen: Peter van Rossum, daglooner, oud twee en dertig jaren, en Jan Meisters, 
daglooner, oud drie en twintig jaren, beide wonende te Beek in deze Gemeente, dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Elfden der maand Junij dezes jaars, des namiddags ten Een uren, in 
het Huis No. 241. te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Vijftig [sc.: 
jaren] is overleden Hendrika Loth, daglooneres, geboren te Weze en woonachtig geweest te 
Beek voornoemd, nalatende haren Eheman Bernardus Scholten, daglooner te Beek 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 / P van Rossum / J: Meisters // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
20-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 20-6-1840 No 64. / Heden den Twintigsten der 
maand Juny een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, 
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen: Jan Scholten, daglooner, oud Zeven en Vijftig jaren, en Wilhelmus 
Daams, Landbouwer, oud Een en dertig jaren, beide wonende te Beek in deze Gemeente, 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negentienden der maand Juny dezes jaars, des 
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Avonds ten Tien uren, in het Huis No. 233, te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van drie en dertig jaren is overleden Johannes Jansen, Boerenknecht, geboren te Elten in 
Pruissen en woonachtig geweest te Beek voornoemd, Ongehuwde Zoon van Jurrien Jansen, 
daglooner, en Hendrina Berendsen, Ehelieden, onder Elten 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. / E:V:Grotenhuis / J Scholten / W Daams // [afschrift: J.H.G. 
te Boekhorst] 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
25-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 25-6-1840 No 65. / Heden den Vijf en 
twintigsten 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 Gelderland, verschenen: Bernardus Scholten, daglooner, oud negen en Vijftig jaren, en 
Peter van Rossum, daglooner, oud twee en dertig jaren, beide wonende te Beek in deze 
Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vier en twintigsten der maand Junij dezes 
jaars, des Morgens ten Zeven uren, in het Huis No. 238. te Beek binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Twee en Zeventig [sc.: jaren] is overleden Hendrik Hebing, daglooner, geboren 
en woonachtig geweest in deze Gemeente, nalatende Zyne tweede Ehevrouw Aaltje Sanders te 
Beek 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 den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard 
heeft niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis / P van Rossum // [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 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
3-2-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 3-2-1863 No. 13. / Heden den derden Februarij 
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar 
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus 
Rozendaal oud negen en zestig jaren, van beroep arbeider en Franciscus, Constantinus, 
Hermanus, Alexander Rozendaal oud vyf en veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze 
Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den eersten Februarij dezes jaars, 
des middags ten twaalf uren, in het huis No. 67 in Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van twee en zeventig jaren is overleden: Bernardus Diks, buiten beroep, geboren te Didam en 
wonende in deze Gemeente, weduwenaar van Hermina Hetterscheid, en zoon van de echtelieden 
Derk Diks en Johanna Hendriksen, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben 
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opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den tweeden aangever, hebbende de eerste als 
onkundig in het schryven verklaard, niet te kunnen teekenen. / F C H A Rosendaal / C v 
Hugenpoth // [afschrift d.d. 14- 6-2000 (verwerkt 7-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– 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, verschenen / 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] 
 
– 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, verschenen / 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 Gemeente 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] 
 
– 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, verschenen 
/ 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 
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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 wonende 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] 
 
– 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, 
burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, 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] 
 
– 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 landbouwer 
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 overleden. / 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 
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– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
19-2-1888: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 289]: [geb./ged.] 19/19-2-1888: 
Albertus Jhs. Wilhelm. / Parentes: Guielmus Berntsen et Joanna Maria Wellen (Groot Azewijn) / 
Patrini: Jhs. Wellen (Lent) et Aleidis Kuper (Azewijn) / Observ.: Die 7 oct. 1919 in ecclesia 
parochial. de Beek (Bergh) matrimonium contraxit cum Gerarda ten Benzel / no. 50 in suppl. 
 
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 
 
– Beek [Beek] bij Bergh [Berg]: 
17-5-1928: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 878]: [geb./ged.] 17/17-5-1928: Petrus 
Joannes / Parentes: Bernardus Albertus Weyers et Aleida Helena Berntsen (Azewijn) / Patrini: 
Mauritius Theod. Wissing (Silvolde) et Christina Aleida Berntsen (Azewijn) / Observ.: 
Matrimonium contraxit cum Anna Maria Francisca Egging in ecclesia Si Martini de Beek 
(Bergh) die 23 m. Augusti 1962. 
 
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
19-7-1936: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1006]: [geb./ged.] 19/20-7-1936: 
Gerardus Johannes / Parentes: Wilhelmus Nas et Gerarda ten Brinck (Azewijn) / Patrini: 
Gerardus Nas (Gaanderen) et Gerarda ten Brinck- Huyink (Enschede) / Observ.: Confirmatus 
10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Johanna Hendrica Josepha Peters in ecclesia Si Martini 
de Beek gem. Bergh die 2 m. Octobris 1965 
 
1937 1938 
 
– Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
25-1-1939: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1059]: [geb./ged.] 25/25-1-1939: 
Wilhelmus Henricus Maria / Parentes: Albertus Hendricus Evers et Berendina Johanna Ampting 
(Azewijn) / Patrini: Henricus Ampting (Hulsel) et Maria Evers-Spikers (Azewijn) / Observ.: 
Confirmatus 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum Gerarda Bernarda Theodora Geurtzen in 
ecclesia Si Martini de Beek (Bergh) die 26 Mei 1967 
 
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 Beek ~ Berg] 
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– Beekman [Beekman] ~ 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 
 
– Baakman [Beekman] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
21-1-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-1-1835 No 6 / Heden den Een en twintigsten 
der maand January een duizend acht honderd vijf 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, verschenen / 
Gerrit Weyers, Bode by het Bestuur oud Zes en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze 
Gemeente No. 42 / en Arnoldus Limbeek, Landbouwer oud vyf en veertig jaren, wonende te 
Zeddam in deze Gemeente No. 41 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der 
maand January dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 47 te Zeddam binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Maria Heinst, Eigen werk 
doende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de Ehelieden 
Dirk Heinst en Johanna Baakman, beide in deze Gemeente overleden, nalatende haren Eheman 
Hendrik Berntsen, Schoenmaker, 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, 
benevens Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Maria Heinst. // [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 
 
– Baakman [?] [Beekman?] ~ 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 Ambtenaar 
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 
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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 opgemaakt 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] 
 
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 Beekman ~ Berg] 
 
– Beerthuijs [Beerdhuis] ~ ’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, verschenen / 
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 Gemeente 
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 wonende 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] 
 
– Beerdhuijs [Beerdhuis] ~ ’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, 
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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 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] 
 
– te Beest [Beest] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
24-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 24-1-1898 No. 15. / Heden den vier 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: Johannes Hermanus Hunting, oud dertig jaren, van 
beroep metselaar, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Berendina 
Gesina te Beest, zonder beroep, op den vier en twintigsten Januari dezes jaars, des voormiddags 
ten negen 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: Alberta. / 
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Peter, Bernard Maas, oud 
zeven en zestig jaren, van beroep daglooner, en Gerhardus Peters, oud veertig jaren, van beroep 
fabriekarbeider, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met den 
aangever en de getuigen. / [met potlood in de marge: Overl. 18 Sept. 1898] // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Biester [Beister] ~ 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 twintig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 43 / dewelke ons hebben verklaard, 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 
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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] 
 
– Biester [Beister] ~ Netterden [Netterden] ~ Bergh [Berg]: 
19-8-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-8-1833 No 57 / Heden den Negentienden der 
maand Augustus 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 / 
Jacob Wilting, dagloner oud negen en veertig jaren, wonende te Netterden in deze Gemeente No. 
13 / en Bernardus Messing, dagloner oud vier en veertig jaren, wonende te Netterden in deze 
Gemeente No. 15 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand Augustus 
dezes jaars, des namiddags ten twee uren, in het huis No. 22 te Netterden binnen deze Gemeente, 
in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren is overleden Hendrik Geurtsen, Zonder beroep, 
geboren en woonagtig geweest te Netterden voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden Jan 
Geurtsen en Christina Biester, mede te Netterden voornoemd overleden, weduwnaar van wylen 
Margarita Reinholt, mede te Netterden 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, terwyl de tweede verklaard heeft, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] 
Overlyden van Hendrik Geurtsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bekker [Bekker]: zie sub Bakker [Berg] 
 
– Bekking [Bekkink] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
3-12-1936: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1014]: [geb./ged.] 3/3- 12-1936: 
Gerardus Wilhelmus Theod. Maria / Parentes: Bernardus Hendricus Beyer et Johanna Theodora 
Bekking (Azewijn) / Patrini: Theodorus Beyer (Doetinchem) et Anna Bekking-Beyer / gedoopt 
door B. Kloppenburg van ’s Heerenberg / Observ.: In nosocomio ’s Heerenberg natus / 
Confirmatus 10-7- 1946 / Matrimonium contraxit cum Theodora Johanna Maria Evers in 
ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 26 Maii 1965. 
 
– Bax [Beks] ~ 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 Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 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 
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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 meergenoemd geboren. / 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 Leonardus Bax. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– belastingen ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 163): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 31 [11 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 30 
– Naam: Jan Elias Van Coeverden 
– Geboren: 1785 
– Beroep: ontvanger van s Ryks belastingen 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– belastingontvanger ~ s Heerenberg [Berg]: 
5-1-1828: Geboortenregister gemeente Berg, 5-1-1828 No 3 / Heden den vyfden der maand 
January één duizend acht honderd acht 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 / Jan Elias van Coeverden, ontvanger van S Ryks 
Belastingen oud twee en veertig jaren, wonende te S Heerenberg in deze Gemeente, dewelke 
ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Cornelia 
Margaritha Kooy, oud Zes en dertig jaren, op Zaturdag den vyfden der maand January dezes 
jaars, des morgens ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de 
voornaamen te willen geven van Jan Elias / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Hendrik van Zalingen, Broodbakker, oud negen en vyftig jaren, en van 
Jan Kalden, Griffier 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 Jan Elias Van Coeverden. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
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– belastingontvanger ~ s Heerenberg [Berg]: 
4-9-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 4-9-1828 No 69 / Heden den Vierden der maand 
September één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om tien uren, zijn voor 
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente 
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik van Zalingen oud Zestig jaren, Broodbakker / 
en [verbleekt en in een ander handschrift: Dirk Willem Rudolph Sminck] oud [verbleekt, idem: 
Vier en Vyftig] jaren, [verbleekt, idem: Zonder beroep] / beide wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den derden der maand September des jaars 
achttien honderd acht en twintig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 30 binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van byna acht maanden is overleden Jan Elias van Coeverden, 
geboren te s Heerenberg voornoemd, Zoon van Jan Elias van Coeverden, ontvanger van s Ryks 
Belastingen te s Heerenberg voornoemd, en van Cornelia Margaretha Kooy, 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 Jan Elias van Coeverden // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– belijdenisregister van ’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 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 aanteekening van de Ledematen der kerke. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bender [Bender] ~ Bergh [Berg]: 
31-12-1826<->1836 (register): 24-3-1804 geboren (AHA-volgnr. 3731): 
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 575: 
– Woonplaats: Ulft 
– Huisnummer: 430 
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 2) 
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– Naam: Eúlalia Loúisa Bender 
– Geboortedatum: den 24 Maart 1804 
– Godsdienst: gereformeerd 
– Beroep: – 
– Vestiging in de gemeente: – 
– Vertrokken of overleden: No 1 tot en met 7 vert naar Bergh 
[afschrift d.d. 2-9-2004 (verwerkt 2-4-2005) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bender [Bender] ~ Berg [Berg]: 
20-8-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 20-8-1827 No 85 / Heden den Twintigsten der 
maand Augustus 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 / Jonkheer Mr Lodewyk Carel Jacob, Christiaan Frans 
van Nispen, Lid der Ridderschap en van de Staten dezer Provincie oud Zeven en dertig jaren, 
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een 
Zoon welke Zyne Ehevrouw, Vrouwe Eulalia Louisa Bender, oud vier en twintig jaren, op 
Zondag den Negentienden der maand Augustus dezes jaars, des Nachts ten half drie uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Oscar 
Emil / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem van 
Ditzhuizen, Rentmeester, oud drie en dertig jaren, en van Hendrik Meinoldus Boeseken, 
Schoolonderwyzer 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 Heer Declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Oscar Emil van Nispen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bender [Bender] ~ Berg [Berg]: 
20-8-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 20-8-1827 No 86 / Heden den Twintigsten der 
maand Augustus één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om half Elf 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jonkheer Mr Lodewyk Carel Jacob, 
christiaan, Frans van Nispen, Lid der Ridderschap en van de Staten dezer Provincie oud Zeven 
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw, Vrouwe Eulalia Louisa Bender, oud vier en 
twintig jaren, op Zondag den Negentienden der maand Augustus dezes jaars, des Nachts ten half 
vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen 
geven van Alfreed Reimond / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid 
van Willem van Ditzhuizen, Rentmeester, oud drie en dertig jaren, en van Hendrik Meinoldus 
Boeseken, Schoolonderwyzer 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 
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daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben 
onderteekend met den Heer Declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Alfreed 
Reimond van Nispen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bender [Bender] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
20-3-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 20-3-1834 No 24. / Heden den Twintigsten der 
maand Maart des jaars achtien honderd vier 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 [doorgestreept: 
verschenen] / Jonkheer Mr Lodewijk, Carel, Jacob, Christiaan, Frans van Nispen, Lid der 
Ridderschap, en der Gedeputeerde Staten van Gelderland oud drie en veertig jaren, wonende te 
’s Heerenberg in deze Gemeente No. 162. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van 
geboorte van eene Dochter welke zijne Ehevrouw Vrouwe Eulalia, Louisa Bender, oud Dertig 
jaren, op Woensdag den Negentienden der maand Maart dezes jaars, des voormiddags ten half 
Elf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen 
geven van Elvire, Adelaide. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid 
van Willem van Ditzhuijzen Rentmeester van het Hoog Graaflijk huis Bergh oud Veertig jaren, 
wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 69. en van Leonardus Brederode, Ryks 
Ontvanger, oud Acht en Dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 159. 
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 Elvire, Adelaide van 
Nispen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bendix [Bendix] ~ 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] 
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– Benedictus [Benedictus] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
6-1-1809: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 200): / 
1809 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d. 6. jan. / Clemens Benedictús, / met attestatie van 
Jaarsveld. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beenen [Benen] ~ Berg [Berg]: 
22-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 22-1-1827 No 5 / Heden den Twee en twintigsten 
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 / Frans Jan Beenen, dagloner oud Een en 
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Antonetta Ketelaar oúd acht en dertig jaren, op 
Zondag den Een en twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des Morgens ten Zeven uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van 
Hendrikus Franciskús / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan 
Willem Rademaker Blaauwverwer, oud Een en veertig jaren, en van Hendrik Ketelaar 
Zadelmaker oud Zeven 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 den 
declarant en getuigen / [in de marge:] Geboorte van Hendrikús Franciskús Beenen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beenen [Benen] ~ ’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 Heerenberg 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] 
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– Bennink [Bennink] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
28-12-1796: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 
145): / 1796 / [sc.: met attestatie ingekomen] / d. 28 Dec: / Hermanus Bennink / van Doesbúrg. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bennink [Bennink] ~ Bergh [Berg]: 
14-10-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA- volgnr. 27: Anno 
1797 / op den 14 October / Coram Evert Poor [en] Jacobús van Hasz / Zijn op vertoont Extract 
úit het Troúw Boek der Múnicipaliteit van Keppel binnen alhier ten fine van Proclamatie 
aangetekend / Harmanes Bennink Jonkman gebore te Zelhem, en ’t laast alhier gewoont, / en 
Johanna Albertina Elizabeta Nijenhúis Jonge Dogter geboore, en woonagtig te Keppel binnen. / 
den 15 October voor de Eerste maal / den 22 dito voor de twedemaal / den 29 dito voor de Derde 
maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / in fidem / J: De Both Secretaris 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bensel [Bensel] ~ 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 
 
– ten Bensel [Bensel] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
9-4-1773: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 17): / 
1773. / Met attestatie ingekomen. / 9 April / van Calcar / Willem ten Bensel / Na Deutichem 29 
April 1774 // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– ten Bensel [Bensel] ~ s’Herenberg [Berg]: 
6-4-1773: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 108r, rechterkolom): / 1773. / 
[na: "tot Ledematen aangenomen 6 April"] / van s’Herenberg / Willem ten Bensel / attest: naar 
Elkúm 6 jan: 1776. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 
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– ten Benzel [Bensel] ~ d~ Berg [Berg]: 
31-12-1826<->1836 (register) (AHA-volgnr. 3840): 
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 589: 
– Woonplaats: Ulft 
– Huisnummer: 444 
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 11) 
– Naam: Hendrina ten Benzel 
– Geboortedatum: Zie Sub No 20 
– Godsdienst: R.C. 
– Beroep: – 
– Vestiging in de gemeente: – 
– Vertrokken of overleden: No 1 tot en met 9 vertrokken naar Súb No [niet ingevuld] / No 10 & 
11 vert Mei 1829 naar d~ Berg [:sic] Sub Nr [niet ingevuld] 
[afschrift d.d. 9-9-2004 (verwerkt 6-4-2005) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 
 
– ten Benzel [Bensel] ~ ’s Heerenberg [Berg] ~ Bergh [Berg]: 
22-3-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 22-3-1838 No 26. / Heden den Twee en 
Twintigsten 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 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan Kupers, Wever, 
oud vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 115. en Hendrik ten Benzel, 
Winkelier, oud Veertig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 111. dewelke 
ons hebben verklaard, dat op den Een en twintigsten der maand Maart dezes jaars, des morgens 
ten vier uren, in het huis No. 112. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Zeven dagen is overleden Juda Goedhart, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg 
voornoemd, dochter van Hertog Goedhart, Slager, en Aaltjen Frank, Ehelieden te s Heerenberg 
voornoemd wooonachtig. / 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 schrijven. / H ten Benzel / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– ten Benzel [Bensel] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-6-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 1-6-1838 No 48. / Heden den Eersten der maand 
Juny een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om Twee uren zijn voor ons 
Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik ten Benzel, Winkelier, oud Veertig 
jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 111. en Jan Te West, daglooner, oud 
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Dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg, in deze Gemeente No. 110, dewelke ons hebben 
verklaard, dat op den Een en dertigsten der maand Mei dezes jaars, des voormiddags ten Tien 
uren, in het huis No. 183. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van circa 
Twee Jaren is overleden Frederik Koster, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg 
voornoemd, Zoon van Christiaan Koster Gepensioneerde, en Johanna Roos, 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 den eersten declarant, terwijl de 
tweede verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis / H ten Benzel // [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 Bensel ~ Berg] 
 
– Berendina van den Berg [Berg]: 
8-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 8-4-1813 [ongenummerde akte nr. 7:] In het 
Jaar Agtienhonderd en dertien den Agtsten der Maand April zijn voor ons Maire officier van den 
Búrgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom Departement van den Boven-IJssel, Canton van 
Eede, gecompareerd Jan Rozeboom en Jan Post zijnde gebúren van de nagenoemde dewelke ons 
verklaard hebben dat op den Zevenden der bovengenoemde maand en Jaar des morgens ten 
Zeven úúren in de Gemeente alhier in het húis No 22 is overleeden Gerredina Veenbrink in den 
oúderdom van Vijf Jaren, dochter van Willem Veenbrink, woonachtig te Wageningen en 
Dientje van den Berg, overleden, / En heeft den declarant Jan Post (hebbende de tweede 
declarant verklaard niet te Kúnnen Schrijven) deze acte na dat dezelve aan beide was 
voorgelezen nevens ons ondertekend / Jan Post / Theods Prins maire // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 



J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 141 

 

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

– Berendina Christina Elisabeth van den Barg [Berg]: 
20-12-1882: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 212]: [geb./ged.] 20/20-12-1882: 
Bernadina Christina Elisabeth / Parentes: Bernardus van den Barg et Joanna Wentink (Groot 
Azewijn) / Patrini: Wilhelmus van den Barg (Dichteren) et Christina Reuken (Ter Borg). 
 
– Berends [Berends] ~ 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 
 
– Berentsen [Berends] ~ s’Herenberg [Berg]: 
19-3-1761: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 94v, rechterkolom): 1761 / [na: 
"den 19 [Maart] aangenomen"] / David Berentsen / attest: naar S’Herenberg 21 junij 1765 // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 
1779 1780 1781 1782 1783 1784 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
2-5-1785: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 71): / 
1785 / d: 2 Meij / zijn na gedaane geloofsbelijdenis tot Ledemaaten aangenomen / Catharina 
Rijnen [:of: Kijnen?], húisvrouw van Hermannús Wijnands / Gerrit Berendsen, / en Johanna 
Damen // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1786 1787 1788 1789 1790 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
17-4-1791: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 108): 
/ 1791 / d: 17 April zijn, na opentlijk afgelegde belydenis tot Ledemaaten aangenomen, / Júrjan 
Jansen / Hermanús Kúiper / Hendrik Herberts / Jan Hendrik Borgers / Gerhardina Berendsen / 
Willemina Johanna Herberts / en op denzelfden dag, met attestatie van Zeddam, Jan Herman 
Jansen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
23-8-1792: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 119): 
/ 1792 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d: 23 Aúg: / Gerhardina Berendsen / naar Amsterdam // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
16-6-1793: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 124): 
/ 1793 / d: 16 júnij zijn, na opentlijk afgelegde geloofsbelijdenis, tot Ledematen aangenomen / 
Lamberdina Antonia Wijnands / Willem Gesink / Willem van Zalingen, en Hendrik Berendsen. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1794 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
1-11-1795: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 140): 
/ 1795 / d. 1 Nov. zijn na opentlijk afgelegde Geloofsbelijdenis tot Ledemaaten aangenomen / 
Loúisa Göring / Amelia Berendsen / Johanna Poelman. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berentsen (2x) [Berends] ~ 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] 
 
– Berentsen (2x) [Berends] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
6-10-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 25: Anno 
1797 / op den 6 October / Coram Jacobús van Hasz, [en] Evert Poor / Zijn in wettigen 
ondertroúw opgenomen / Roeleff Kreúnen, Jonkman gebore te Borcúlo en aldaar woonagtig, / 
en Amelia Berentsen Dogter van David Berentsen, Jonge dogter gebore alhier en woonagtig. / 
den 8 October voor de Eerste maal / den 15 dito voor de twede maal / den 22 dito voor de derde 
maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn op 
den 29e October 1797 te S’Heerenbergh getroúwd, volgens attest van H:W: van woelderen 
Gereformeerde Predicant alhier, welk attest op Speciale Aúcthorisatie van het Hoff van Jústitie 
in Gelderland ingevolge derzelver Resolútie van den 9 Janúarij 1798 alhier op den 24 Febrúarij 
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1798 [tussengevoegd: is] geregistreert / S’Heerenbergh den 24 Febrúarij 1798 / in fidem / J: De 
Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
6-7-1798: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 157): / 
1798 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d. 6 júlij / Amelia Berendsen / naar Borkelo. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berentsen [Berends] ~ s’Heerenbergh [Berg]: 
19-4-1798: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 31: Ao 1798 / 
op den 19 April / Coram Evert Poor [en] Jacobús van Hasz / Zijn in wettigen ondertroúw 
opgenomen / Arent Berentsen Jonkman gebore te Beek en alhier woonagtig, / en Francisca 
Boekhorst wedúwe van Jan Ketelaar gebore op Elten bergh, en alhier woonagtig / den 22 April 
voor de Eerste maal / den 29 dito voor de twedemaal / den 6e Meij voor de Derdemaal volgens 
relaas van den Bode onverhindert geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn op den 8 Mei 
1798 te S’Heerenbergh getroúwd volgens attest van H:J: Arntzen Roomsch Priester alhier / 
S’Heerenbergh den 12 maij 1798 / in fidem / J: De Both Secretaris // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1799 1800 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
19-4-1801: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 170): 
/ 1801 / d. 19 April / zijn, na opentlijk afgelegde geloofsbelijdenis tot ledemaaten aangenomen / 
Johana [:sic] Willemina Berendsen / Johan Stephanús van Marle / Jan Hendrik Poelman / Derk 
Freeriks. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1802 
 
– Berendsen (2x) [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
26-6-1803: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 178): 
/ 1803 / d. 26 júnij zijn na opentlijk afgelegde geloofsbelydenis tot Ledemaaten aangenomen / 
Cornelia Berendsen, / Helena Theodora van Woelderen / Johanna Berendsen / Geertrúida 
Margaretha Maria van Marle, / en Peter Christiaan van Woelderen // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
4-4-1804: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 182): / 
1804 / [sc.: met attestatie vertrokken] / d. 4 April, / Johanna Willemina Berendsen / naar Lobith. 
// [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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1805 1806 1807 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
3-4-1808: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 197): / 
1808 / d. 3 April zijn na opentlyk afgelegde geloofsbelijdenis tot Ledematen aangenomen / 
Hermina Berendsen. / Margaretha Catharina de Witt, / Johanna Catharina Frederica van 
Woelderen / Maria de Witt. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1809 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
25-3-1810: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA- volgnr. 203): 
/ 1810 / d. 25 Maart / Zijn na opentlijk afgelegde belijdenis tot Ledematen aangenomen / 
Lodowig Carel van Leenhof / en David Berendsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1811 1812 1813 1814 
 
– Berendsen [Berends] ~ s’Heerenberg [Berg]: 
3-6-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 3-6-1815 No 22 / In het jaar achtien honderd 
vijftien den derde Junij des morgens agt úren zijn voor ons vice Burgemeester in Afweezentheid 
van den Burgemr~ Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie 
Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Gradús Schuurman Kleermaker, oúd 
Zestig Jaren en Bernard Bosch Winkelier Oúd Zeven en twintig Jaren bij de in de geemeente 
[:lees: gemeente] S’Heerenberg woonachtig welke ons verklaard hebben, dat op den tweede 
Junij des middags om twaalf úren Subit in een flaaúwte op eene weide genaamd Klijn 
immenhorst Johanna Scholten oúd Zes en twintig Jaren Ehevroúw van Hendrik Berentsen 
Tapper woonachtig in S’Heerenberg is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en 
na voorlezing onderteekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
20-2-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 20-2-1816 No 3 / Heden den twintigsten der 
maand februarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor 
ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s 
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Harman Putman daghuurder oud agt en twintig 
jaren, / en Jan Berendsen daghuurder oud Zeven en Veertig jaren / beide in deze Gemeente 
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negentienden der maand februarij des 
jaars 1816, des S’morgens ten Zes uren, in het huis No. 3 binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Jan Driever Zoon van Derk Driever en Sibilla 
Melissen overleeden in deeze gemeente als Landbouwer / Ons van deze verklaring verzekerd 
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde 
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Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [:ook: Berentsen] ~ ’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 Gemeente ’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 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] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
19-3-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-3-1816 No 6 / Heden den Negentienden der 
maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om twee uren, zijn voor ons 
Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s 
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Johannes Overgoor Knegt oud Een en dertig 
jaren, / en Jan Berendsen daghúúrder oud Zeven en veertig jaren / beide in deze Gemeente 
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den agttienden der maand Maart des jaars 
1816, des S’morgens ten vier uren, in het huis No. 46 binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van Zeven jaren is overleden Hendrina menting Dochter van Arent menting en Theodora Janse / 
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] 
 
– Berentsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
21-3-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-3-1816 No 8 / Heden den Een en twintigsten 
der maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor 
ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s 
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Johannes Overgoor Knegt oud Een en dertig 
jaren, / en Hendrik Berentsen Landbouwer oud Negen en twintig jaren / beide in deze Gemeente 
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand Maart des jaars 
1816, des S’morgens ten Negen uren, in het huis No. 329 binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van vijf jaren is overleden osewald Driever Zoon van Derk Driever en grada Heúvels 
/ Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en 
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in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons 
is onderteekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen (2x) [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
23-3-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 23-3-1816 No 9 / Heden den drie en twintigsten 
der maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des voorde middags om Elf uren, zijn voor 
ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s 
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Berendsen 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 twee en twintigsten der maand 
Maart des jaars 1816, des S’morgens ten drie uren, in het huis No. 51 binnen deze Gemeente, in 
den ouderdom van twaalf dagen [:eerst: jaren] is overleden Bernardús Botteram Zoon van toon 
Botteram en Bendin Elbers / 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] 
 
– Berendsen [:ook: Berentsen] [Berends] ~ ’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 ons Mr Frans 
De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’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] 
 
– Berendsen (2x) [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
22-7-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 22-7-1816 No 17 / Heden den twee en 
twintigsten der maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn 
voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Lensen Deurwaarder oud agt 
en dertig jaren, / en Johannes overgoor Knegt oud Een en dertig jaren / beide in deze Gemeente 
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand Julij des jaars 
1816, des Savonds ten Acht uren, in het huis No. 92 binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van Zeventien jaren is overleden Willem Berendsen Zoon van wijlen Albert Berendsen en 
Reintjen Hooijmans dagloonders / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij 
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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] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
12-8-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 12-8-1816 No 18 / Heden den Twaalfden der 
maand Aúgustus 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 Hansen Bouwman oud 
vier en vyftig jaren, / en Jan Berendsen daghuurder oud Zeven en veertig jaren / beide in deze 
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand Aúgústús 
des jaars 1816, des Smorgens ten twee uren, in het huis No. 62 binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Albert willemsen Boer [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] 
 
– Berndsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
25-10-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 25-10-1816 No 25 / Heden den Vyf en 
Twintigsten der maand October eenduizend achthonderd en zestien, des Voormiddags om 
Negen uren, zijn voor ons Mr Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken 
Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Reinder Loeven 
daghuurder oud Vier en Twintig jaren, / en Arend Berndsen daghuurder oud dertig jaren / beide 
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyf en Twintigsten der 
maand October des jaars 1816, des Smorgens ten vyf uren, in het huis No. 84 binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van vyf weken [doorgestreept: jaren] is overleden Peter Bod 
[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 
 
– Bernards [Berends] ~ s Heerenberg [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 

J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 148 

 

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

Willemina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid 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 onderteekend 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] 
 
1823 1824 
 
– Berendsen [Berends] ~ s Heerenberg [Berg]: 
15-6-1825: Geboortenregister gemeente Bergh, 15-6-1825 No 67 / Heden den vyftienden der 
maand Juny 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 / Frans Bongers van beroep Kledermaker oud Zeven 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 Hendrina Nas oud 
vyf en dertig jaren, op Maandag den dertienden der maand Juny dezes jaars, des nachts om Een 
uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te willen geven 
van Maria / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit 
Berendsen oud vyfendertig jaren, van beroep dagloner, en van Gerrit Weyers oud Zesendertig 
jaren, van beroep Bode dezes Ambts 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 Getuigen. / [in de marge: Geboorte van Maria Bongers] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1826 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 Gemeente 
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 
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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] 
 
– Berntsen (3x) [Berends] ~ Berg [Berg]: 
25-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 25-1-1827 No 6 / Heden den Vyfentwintigsten der 
maand Januarij 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 / Cornelis Berntsen, Landboúwer oud twee en veertig 
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte 
van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Johanna Ketelaar oud Zes en dertig Jaren [doorgestreept: 
jaren], op dingsdag den drie en twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des Nachts ten Elf 
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 Gerrit Nyland 
Eigen werk doende, oud Zes en dertig jaren, en van Evert Berntsen Eigen werk doende oud vyf 
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 Johannes Berntsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 tegenwoordigheid 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 onderteekend met den Declarant en Getúigen / [in de 
marge:] Geboorte van Johannes Tervoert. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berntsen (2x) [Berends] ~ Berg [Berg]: 
24-3-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 24-3-1827 No 27 / Heden den Vier en twintigsten 
der maand Maart 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 
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Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Berntsen, van beroep Schoenmaker oud acht 
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Dochter welke Zyne Ehevrouw Maria Heinst, oud acht en twintig jaren, op 
Vrydag den drie en twintigsten der maand Maart dezes jaars, des nachts ten drie uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernardus Gudden Zonder 
beroep, oud negen en vyftig jaren, en van Jan Smits, Schoolonderwyzer oud Vier 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 Johanna Berntsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [:ook: Berntsen] (2x) [Berends] ~ 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 [doorgestreept: 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] 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 optemaken acte van geboorte van een 
Zoon welke Harmina Driever, oúd negen en dertig Jaren Zyne Ehevrouw [doorgestreept: jaren], 
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[renvooi: het woord "Jaren" in de negende Regel en 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] 
 
– Berendsen [Berends] ~ 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 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 54): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 12 [11 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 11 
– Naam: Harmina Berendsen, Wede J H Poelman 
– Geboren: 1787 
– Beroep: Bakster & Winkelierster 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
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[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 26-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 117): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 22 [6 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 2] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 22 
– Naam: Joanna Berendsen 
– Geboren: 1802 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 29-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 128): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 24 [3 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 23 
– Naam: Gerrit Berendsen 
– Geboren: 1790 
– Beroep: Kledermaker 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 29-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 130): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 24 [3 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 3] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 23 
– Naam: Joanna Hendrina Berendsen 
– Geboren: 1824 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 29-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Berendsen [Berends] ~ Azewyn [Azewyn] ~ Berg [Berg]: 
30-3-1830: Pachtcontract d.d. 30-3-1830 nr. 31 [notaris Kolfschoten te Gendringen], 
Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 771: / No 31. / Voor den 
Openbaren Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier 
Zutphen Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde medeondergetekende 
Getuigen / Compareerde / Gerrit Berendsen, Landbouwer, wonende te Azewyn Gemeente 
Berg. / Dewelke Verklaarde te hebben Verpacht en by deezen in pacht uittegeven. Aan Jan Te 
Boekhorst, Landbouwer, mede te Azewyn woonachtig die alhier mede comparerende 
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 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 gebruiken en bewonen, en voor het geheel noch ten deele aan anderen 
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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 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, 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: 
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(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 // Geregistreerd 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 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] 
 
1831 1832 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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, verschenen / Gradus 
Bosman, Landbouwer oud zes en veertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente 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 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] 
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– Beerendsen [Berends] ~ s Heerenberg [Berg]: 
26-4-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-4-1833 No 37 / Heden den Zes en 
twintigsten der maand April een duizend acht honderd drie en dertig des namiddags om vier 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 / 
Franciscus Bongers Kledermaker oud vyf en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 148 / en Gerhardus Beerendsen, Slager oud Vier en Veertig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 151 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en 
twintigsten der maand April dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis No. 154 te s 
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twintig Jaren is overleden Gradus 
Beumer klompenmaker, geboren en woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, Zoon van 
Franciscus Beumer Eigen werk doende en van Maria Pranger, 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 de Declaranten / [in de marge:] Overlyden van 
Gradus Beumer // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beerendsen [Berends] ~ s Heerenberg [Berg]: 
14-9-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 14-9-1833 No 60 / Heden den Veertienden der 
maand September 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 / 
Johannes Booms, Eigen werk doende oud twee en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in 
deze Gemeente No. 153 / 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 
Dertienden der maand September dezes jaars, des avonds ten tien uren, in het huis No. 151 te s 
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en veertig Jaren is overleden 
Gerharda van Raay, geboren te Groessen, en woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, 
dochter van wylen de Ehelieden Willem van Raay en Bernardina Leintjes, beide overleden te 
Groessen nalatende haren Eheman Gerhardus Beerendsen Slager te s Heerenberg 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 Gerharda 
Van Raay. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 Burgemeester en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
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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] 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 
Vinkwyk in deze Gemeente No. 71 / en Jan van Enst, Landbouwer oud Vier en veertig jaren, 
wonende 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] 
 
– Berntsen [Berends] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
17-12-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-12-1833 No 76 / Heden den Zeventienden 
der maand December 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 
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Berend Lankers, dagloner oud Zes en Zestig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 
60 / en Hendrik Hendriksen, kledermaker oud drie en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze 
Gemeente No. 56 / 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 vrouwlyk Geslacht, hetwelk op den 
vyftienden der maand December dezes Jaars, des morgens ten vyf uuren is ter wereld gebragt 
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door Hendrina van Akkeren, oud drie en dertig Jaren, Ehevrouw van Bernardus Berntsen, 
dagloner oud negen en dertig Jaren, 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 den tweeden Declarant terwyl de eerste verklaard heeft, niet te kunnen 
schryven. / [in de marge:] Overlyden van Berntsen dood vertoond Kind van het Vrouwlyk 
Geslacht. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berntsen [Berends] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
6-2-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 6-2-1834 No 13 / Heden den Zesden der maand 
february 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 / Everhardus 
Poelhuis, Horologiemaker oud Zes en dertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 
49 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon, welken Zyne 
Ehevrouw Catharina van Schriek oud twee en dertig jaren, op dingsdag den Vierden der maand 
february dezes jaars, des avonds ten vyf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hy 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Antonius / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Smits, Schoolonderwyzer oud twee en Zestig jaren, 
wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 45 en van Hendrik Berntsen Schoenmaker oud drie 
en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 47 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 Antonius Poelhúis. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beerendsen [Berends] ~ 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 Burgemeester 
en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, 
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 
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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] 
 
– Berntsen (2x) [Berends] ~ Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
13-11-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 13-11-1834 No 81 / Heden den Dertienden der 
maand November 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 / 
Lucas Bouwman, daglooner oud negen en vyftig jaren, wonende te Groot azewyn in deze 
Gemeente No. 63a / en Joannes Theodorus Otten, Landbouwer oud Zeven en veertig jaren, 
wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 64 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Twaalfden der maand November dezes jaars, des Nachts ten twee uren, in het huis No. 65 te 
Grootazewyn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Zestig Jaren is overleden 
Wilhelmina Berntsen, Landbouweres, geboren en woonachtig geweest te Groot Azewyn 
voornoemd dochter van wylen de Ehelieden Antoon Berntsen en Joanna Hemmings, te Groot 
azewyn voornoemd overleden, nalatende haren Eheman Hendrik Hendriksen, Landbouwer, 
wonende te Grootazewyn 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 den tweeden 
Declarant terwyl de Eerste verklaard heeft, niet te kunnen Schryven. / [in de marge:] Overlyden 
van Wilhelmina Berntsen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beerendsen [Berends] ~ s Heerenberg [Berg]: 
12-12-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 12-12-1834 No 93 / Heden den Twaalfden der 
maand December 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, verschenen / 
Frans Bongers, Kledermaker oud Zeven en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 145 / en Gerhardus Beerendsen Slager oud vier en veertig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 151 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twaalfden 
der maand December dezes jaars, des morgens ten half Zes uren, in het huis No. 148 te s 
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van veertig Jaren is overleden Margaretha 
Dirksen, Dagloneres, geboren in de Gemeente Duiven, en woonachtig geweest te s Heerenberg 
voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden Johannes Dirksen en Maria Koenders, beide te 
Duiven overleden, weduwe van wylen Gerrit Meurs, overleden te Emmerik in het Pruisische. / 
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 Margaretha Dirksen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
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– Berntsen [Berends] ~ Zeddam [Zeddam] ~ Bergh [Berg]: 
21-1-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-1-1835 No 6 / Heden den Een en twintigsten 
der maand January een duizend acht honderd vijf 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, verschenen / 
Gerrit Weyers, Bode by het Bestuur oud Zes en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze 
Gemeente No. 42 / en Arnoldus Limbeek, Landbouwer oud vyf en veertig jaren, wonende te 
Zeddam in deze Gemeente No. 41 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der 
maand January dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 47 te Zeddam binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van acht en dertig Jaren is overleden Maria Heinst, Eigen werk 
doende, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de Ehelieden 
Dirk Heinst en Johanna Baakman, beide in deze Gemeente overleden, nalatende haren Eheman 
Hendrik Berntsen, Schoenmaker, 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, 
benevens Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Maria Heinst. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ 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, verschenen / 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] 
 
– Berndsen (2x) [Berends] ~ 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 
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Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / 
Peter Bunk, daglooner, oud Zes en vyftig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente 
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 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] 
 
– Berntsen [Berends] ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
10-3-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 10-3-1835 No 24. / Heden den Tienden der 
maand Maart 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, verschenen / Gerrit 
Kuster, daglooner, oud Vier en Zestig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 
94. / en Leendert Berntsen, daglooner, oud Zeven en vijftig jaren, wonende te Groot Azewyn in 
deze Gemeente No. 91. / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tienden der maand Maart 
dezes jaars, des Nachts ten Een uren, in het huis No. 93 te Groot Azewyn binnen deze 
Gemeente, in den ouderdom van Zes Maanden is overleden Hendrik Pas, geboren en woonachtig 
geweest te Groot Azewijn voornoemd, Zoon van Grades Pas, Schoenmaker, en Dorothea van 
Haag, Ehelieden, 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 den 
tweeden declarant terwijl de eerste verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / [in de marge:] 
Overlijden van Hendrik Pas. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
 
– Berendsen (2x) [Berends] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
16-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 16-1-1838 No 5. / Heden den Zestienden 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 Smeenk, Landbouwer, oud 
Zes en veertig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 1. en Willem Meijer, 
Landbouwer, oud vijf en dertig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 4. dewelke ons 
hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zes 
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uren, in het huis No. 2. te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Eene maand is 
overleden Johanna Berendsen, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, dochter 
van Jan, Willem Berendsen, Landbouwer, en Willemina Slijpenbeek, Ehelieden te Lengel 
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. / H J Smeenk / Willem Meijer / 
E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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] 
 
– Berendsen [Berends] ~ Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
17-2-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-2-1838 No 15. / Heden den Zeventienden 
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 Willem Berendsen, Landbouwer, 
oud Vijf en Twintig jaren, wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 2. en Lambertus 
Slijpenbeek, Landbouwer, oud drie en Twintig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 
3. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand February dezes jaars, des 
Nachts ten drie uren, in het huis No. 2. te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van 
Vijftig Jaren is overleden Christianus Ketelaar, Boerenwerkdoende, geboren en woonachtig 
geweest in deze Gemeente, ongehuwde Zoon van wijlen Gijsbertus Ketelaar, te ’s Heerenberg in 
deze Gemeente overleden, en van diens nagelatene weduwe Geertruida Lutgenhorst, 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. benevens declaranten. 
/ J W Berendsen / L: Slypenbeek / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
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– Berendsen [Berends] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
21-2-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-2-1838 No 16. / Heden den Een en 
Twintigsten der maand February 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 Lamert Bosman, 
daglooner, oud vijf en vijftig jaren, wonende te Wijnbergen in deze Gemeente No. 160. en 
Martinus Lukassen, daglooner oud Dertig jaren, wonende te Wijnbergen in deze Gemeente No. 
120a dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten, der maand February dezes jaars, des 
morgens ten Zes uren, in het huis No. 159. te Wijnbergen binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Vijf en Zeventig Jaren is overleden Gerhardus Berendsen, zonder beroep, 
geboren onder de Gemeente Ambt Doetinchem en woonachtig geweest te Wijnbergen 
voornoemd, ongehuwde Zoon van wijlen de Ehelieden Gerhardus Berendsen en Sophia 
Hermsen, onder het Ambt Doetinchem 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 
tweeden declarant, terwyl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / M lukassen / 
E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berndsen [Berends] ~ 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 
GemeenteRaad, 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 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] 
 
– Berendsen [Berends] ~ Wijnbergen [Wynbergen] ~ Bergh [Berg]: 
14-3-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 14-3-1838 No 23. / Heden den Veertienden der 
maand Maart 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 Antoon van Dulmen, daglooner, oud 
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Zeven en vijftig jaren, wonende te Wijnbergen, in deze Gemeente No. 162. en Henricus 
Berendsen, daglooner, daglooner, Oom van de overledene, oud Zes en dertig jaren, wonende te 
Wijnbergen, in deze Gemeente No. 161. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertienden 
der maand Maart dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 161. te Wijnbergen 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar is overleden Johanna Hendriksen, 
geboren en woonachtig geweest te Wijnbergen voornoemd, dochter van Jan Hendriksen, 
boerenknecht, woonachtig te Didam, en Johanna Neijenhuis, dienstmeid, onder Zevenaar 
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, hebbende de declaranten verklaard niet te Kunnen 
Schrijven. / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ Beek [Beek] ~ Bergh [Berg]: 
17-4-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-4-1838 No 33. / Heden den Zeventienden 
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 Jan Hafkenscheid, Onderwyzer der Jeugd, 
oud Zeven en vijftig jaren, wonende te Beek, in deze Gemeente No. 256 en Hendrik 
Hetterscheid, daglooner, oud Zeven en dertig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 247 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand April dezes jaars, des morgens 
ten Zes uren, in het huis No. 254. te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en 
Zestig Jaren is overleden Geertruida Berendsen, zonder beroep, geboren te Didam en 
woonachtig geweest te Beek voornoemd, weduwe van Jan Polman, te Beek mede overleden, 
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 / J: Hafkenscheid / H Hetterscheid // 
[afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 21-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 overleden Willemina Berntsen, 
Zonder beroep, geboren in de gemeente Berg, en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter 
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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] 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 Gemeente, 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 overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons 
is onderteekend. / met de Comparanten. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ 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 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] 
 
1840 1841 1842 1843 1844 
 
– Berendsen [Berends] ~ 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] 
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– Beerendsen [Berends] ~ 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 tegenwoordigheid 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 
 
– Berendsen [Berends] ~ Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
2-1-1848: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-1-1848 No 8. / Heden den twintigsten 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: Antoniüs Jacobús Arendsen. Arbeider oud dertig jaren, 
wonende te Azewijn in deze Gemeente, No. 80, dewelke ons verzocht heeft op te maken Acte 
van geboorte van een Kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk Zyne Ehevrouw Maria 
Francisca Berendsen. ten haren hüize op dingsdag den Achttienden der maand January dezes 



J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 167 

 

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

jaars, des nademiddag ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan hetwelk hy verklaard heeft 
de voornaam te willen geven van Antoinetta. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, in 
tegenwoordigheid van Frits Klabbers. Smid, oud twee en Vyftig jaren, en Willem Hageman 
Arbeider oud Zes en Zestig 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 den Tweede getuige verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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, verschenen 
/ 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 verklaard, 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 overleden. / 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] 
 
– Berendsen [Berends] ~ 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 
Gelderland, verschenen / Jozeph van den Bergh oud negen en veertig jaren, van beroep dagloner 
en Bernardus Berendsen oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter beide in deze 
Gemeente 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] 
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– Berentsen (2x) [Berends] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
21-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-5-1863 No. 47. / 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 
Gelderland, verschenen / Wenceslaus Bongers oud zes en vijftig jaren, van beroep grofsmid en 
Hendrikus, Josephus Kok oud zeven en dertig jaren, van beroep winkelier beide in deze 
Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den negentienden Mei dezes jaars, 
des namiddags ten een uren, in het huis No. 49 in ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van tien jaren, is overleden: Hendrikus, Theodorus, Fredericus, Berentsen, buiten 
beroep, geboren en wonende in deze Gemeente en zoon der echtelieden Albertus Berentsen 
huisschilder en Helena, Wilhelmina Booms, beiden wonende te ’s Heerenberg, voormeld. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / W 
Bongers / H:J: Kok / C v Hugenpoth // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 16-1-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Berendsen [Berends] ~ 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 landbouwer 
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 overleden. / 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 
 
– Berntsen [Berends] ~ 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 
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worden: Maria. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid 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] 
 
1899 
 
– Berndsen [Berends] ~ 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 tegenwoordigheid 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 
Berends ~ Berg] 
 
– Berg [Berg] ~ ...: alle jaren van 1300-2050: 
 
1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 
1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 
1334 
 
– van den Bergh [Berg] ~ Bergh [Berg]: 
1335: Rijksarchief Arnhem, I-25 K (L.K.), blz. 176, inv.nr. 20: / F.K. van Lennep, Opdracht van 
het Sibertsgoed te Mechelen (onder Gendringen) door Winrich van Wesenthorst aan heer Adam 
van den Bergh, in Bijdr. Med. "Gelre", deel 26, 1923, p. 129 vlg.: Winrich van Wesenthorst 
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verkoopt in 1335 het Sibertsgoed met dienstlieden en eigenhorigen enz. / Hierin komt een groot 
aantal namen voor. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– van den Bergh [Berg] ~ Bergh [Berg]: 
1335: Rijksarchief Arnhem, I-25 K (L.K.), blz. 216,, inv.nr. 129: / Winrich van Wesenthorst 
(edelvrij) verkoopt het Sibertsgoed onder Gendringen met dienstlieden en eigenlieden aan Adam 
van den Bergh, 1335. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 
1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 
1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 
1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 
1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 
1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 
1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 
1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 
1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 
1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 
1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 
1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 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 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 
 
– Bergs [Berg] ~ ’s-Heerenberg [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] 
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1788 1789 1790 1791 
 
– Bergs [Berg] ~ ’s-Heerenberg [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] 
 
1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 
1810 1811 
 
– ’s Heerenberg [Berg] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
21-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen, 
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 15 / [date des actes:] 21 
Avril 1812 / [nature des actes:] Jugement, qui deboute le demandeur de sa demande et le 
condamne aux frais de la Justice / [Noms et prenoms des Parties:] Isaak Meyer demandeur / 
Joseph Levij defendeur / [leur domicile:] ’s Heerenberg, canton du même nom arrondissement 
de Zutphen / Gendringen / [Enrégistrement:] [niet ingevuld] // [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] 
 
– ’s Heerenberg [Berg] ~ Zutphen [Zutphen]: 
21-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen, 
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 15 / [date des actes:] 21 
Avril 1812 / [nature des actes:] Jugement, qui deboute le demandeur de sa demande et le 
condamne aux frais de la Justice / [Noms et prenoms des Parties:] Isaak Meyer demandeur / 
Joseph Levij defendeur / [leur domicile:] ’s Heerenberg, canton du même nom arrondissement 
de Zutphen / Gendringen / [Enrégistrement:] [niet ingevuld] // [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] 
 
– ’s Heerenberg [Berg] ~ Zutphen [Zutphen]: 
23-7-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen, 
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 59 / [date des actes:] 23 
Juillet 1812 / [Nature des actes:] Vente de blée provenant de la dîme de Wielyk ou Warm, 
[Sedé?] a Diepstegen / [Noms et prenoms des parties:] Henri Guilleaume van Woelderen / [leur 
domicile:] ’s Heerenberg, arrondissement de Zútphen / [enrégistrement:] 24 Juillet 1812. fo 26 
Ro Ce 8 Dr: 38 fr 69 ct: // [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] 
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1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 
1831 1832 
 
– Bergen [Berg] ~ Gelderland [Gelderland]: 
9-8-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-8-1833 No 55 / Heden den Negenden der 
maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig [doorgestreept: des ...middags om ... 
uren zijn voor] is by ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, [de rest van de voorgedrukte akte is doorgestreept: verschenen / ... oud ... jaren, 
wonende 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 
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.] [de nu volgende tekst bevindt zich tussen de doorgestreepte tekst:] ingekomen 
een afschrift uit het overlydens Register der Stad s Gravenhage van den navolgenden Inhoud / 
Heden den Zeven en twintigsten December Achttien honderd twee en dertig des voormiddags 
ten Elf uur Compareerde voor ons Mr Gerrit Lodewyk Henrie Hooft, wethouder, officier van den 
burgerlyken stand der Stad s Gravenhage, Provincie Zuid holland / Josephus Wynen oud twee en 
dertig Jaren en Pieter Lugten, oud negen en veertig Jaren, oppassers in het Hospitaal in de Oranje 
Kazerne alhier, dewelke verklaard hebben, dat Theodorus Blumer Fuselier van de Twaalfde 
Afdeeling Infanterie op den Zes en twintigsten dezer, des morgens ten twee uur is overleden in 
het gemelde Hospitaal, in den ouderdom van negentien Jaren geboren en laatst gewoond 
hebbende te Bergen [:sic] in Gelderland, Zoon van Engelbert Blumer en van Wilhelmina Knef, 
zynde er overigens niet bekend / Wy hebben hiervan deze acte opgemaakt, en, na voorlezing, 
onderteekend met de Comparanten, Zullende afschrift daarvan gezonden worden aan den 
Burgemeester van Bergen [:sic] /was geteekend/ J. Wynen, P Lugten en G L H Hooft / voor 
eensluidend afschrift[:] De Wethouder, officier van den burgerlyken stand der Stad s 
Gravenhage / get[:] G L H Hooft / Zoo hebben wy daarvan deze acte opgemaakt, in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven en onderteekend ingevolge Artikel Tachtig van het 
alnog in Vigeur Zynde wetboek. / [in de marge:] Overlyden van Theodorus Blumer. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1834 
 
– s Heerenberg [Berg] ~ Bergh [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, verschenen / de Heer Mr 
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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 Gemeente, in den ouderdom van Zeven 
Jaren is overleden Hugo Abraham Adrianus Kalden, 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 overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is 
onderteekend. benevens Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Hugo Abraham Adrianus 
Kalden. // [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 
 
– van den Bergh [Berg] ~ 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 
Gelderland, verschenen / Jozeph van den Bergh oud negen en veertig jaren, van beroep 
dagloner en Bernardus Berendsen oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter beide in deze 
Gemeente 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] 
 
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 
 
– ’s-Heerenberg [Berg] ~ Dioc. Ultrajectensis [Utrecht]: 
4-9-1910: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1316] (losse bijlage): Auszug aus dem 
Taufregister der Cath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Rees. Nr. 107. Jahrgang 1910. / Van 
Uem Wilhelmina Maria, Tochter der Eheleute Van Uem Albert Zalg., Religion röm. kath. u. 
Helmes Gertrud, Religion röm. kath. ist hier geboren am 4. September 1910 in Esserden und 
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getauft am 7. September 1910 in Rees. / Rees, den 9. Januar 1939. Katholisches Pfarrambt, I. A. 
Jos. Bongers. // Extractum e registro baptismali parochiae Sti Pancratii ’s-Heerenberg Dioc. 
Ultrajectensis. / Anno Domi 1958 die 30 Martii baptizatus est Hendrikus Ger. Joh. fus Johannes 
Wennekes et Mariae Hunting. Die 21 novis 1982. Concordat cum originali G.A.[?] Simons, past. 
 
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 Berg ~ ...] 
 
– Bergevoet [Bergevoet] ~ 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 
 
– Bergervoet [Bergevoet] ~ 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 Gemeente Berg, 
Provincie Gelderland, verschenen / Harmen Wassing, van beroep Timmerman oud Vier en 
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken 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 Bergervoet, dagloner, oud 
Zes en dertig jaren, en van Gerrit Weyers, Bode oud acht en dertig jaren, beide woonachtig in 
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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] 
 
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 
 
– Bergervoert [Bergevoet] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
28-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 28-5-1863 No. 53 / Heden den acht 
entwintigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, wethouder 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen 
/ Peter Smeenk oud zestig jaren, van beroep landbouwer en Johannes, Hendrikus Bergervoert 
oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke 
Ons hebben verklaard, dat op den zeven en twintigsten Mei dezes jaars, des morgens ten half 
acht uren, in het huis No. 16 in Stokkum binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en 
dertig jaren is overleden: Bernhard Broekwilder, kleermaker, geboren te Dornick in Pruissen, en 
wonende in deze Gemeente, ongehuwd, en zoon der echtelieden Bartholomeus Broekwilder, 
kleermaker wonende [D, veranderd in:] te Dornick in Pruissen en Johanna Span overleden. / 
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / P 
Smeenk / J:H: Bergervoert / 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 Bergevoet ~ Berg] 
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– Bernardus 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 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 
 
– Bernardus Rijksen van den Berg [Berg]: 
5-12-1812 nr. 155: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente 
Bennekom, gepasseerd op 5-12-1812 [volgnummer met potlood: 155]: / Voor ons Maire der 
Gemeente van Bennekom Canton van Eede Arrondissement van Arnhem Departement van den 
Boven-Yssel, is op heden den Vyfden December 1800 twaalf verschenen Brand Rijksen / en 
heeft verklaard aantenemen voor Geslachtsnaam den naam van van den Berg. / de Maire / 
Theods Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden "den naam van", zodat dit 
woord "van" formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; J.H.G. te 
Boekhorst, 3-11-1998] // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
11-4-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 11-4-1813 [ongenummerde akte nr. 9]: In 
het Jaar Agtienhonderd en dertien den Elfden der maand April, zijn voor ons Maire officier van 
den Búrgerlijken Staat der Gemeente van Bennekom, departement van den Boven-IJssel, Canton 
van Eede, gecompareerd Brand van den Berg, en Hendrik van Grootheest P:z. zijnde gebúren 
van de nagenoemde, welke ons Verklaard hebben dat op den Tienden der bovengenoemde 
maand en Jaar des morgens ten Zeven U’úren Aartje van den Dijkkamp, húisvroúw van Gysbert 
van Maanen, oúd Agt en twintig Jaaren, woonachtig in de Gemeente alhier in het húis No 105 is 
overleden. / En hebben de declaranten deeze acte na dat hún dezelve was voorgelezen nevens 
ons ondertekend. / B: V:d Berg / H Van Grootheest / Theods Prins maire // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– Bernardus van den Berg [Berg]: 
24-7-1813: Overlijdensregister gemeente Bennekom, 24-7-1813 [ongenummerde akte nr. 13]: In 
het Jaar Agtienhonderd en dertien den Vier en twintigsten der maand Júlij Zijn voor ons Maire 
officier van den Búrgerlijken Staat der gemeente van Bennekom, Canton van Eede, departement 
van den Boven-IJssel, gecompareerd Hendrik Lam en Brand van den Berg, zynde gebúren van 
het [:sic] nagenoemde overledene, dewelke ons verklaard hebben, dat op den drie en twintigsten 
der maand Júlij des Jaars agtienhonderd en dertien des nachts ten Twee úren het kind van Jacob 
van Roekel Woonachtig in de gemeente alhier, oúd rúim veertien dagen, [renvooi: genaamd 
Jacob. / de byvoeging goedgekeúrd] ten zijnen Woonhúize geqúoteerd No 143 is overleden / En 
hebben de declaranten deeze acte na dat hún dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. / 
Hendrik Lam / Brand van den berg / Theods Prins maire // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus v.d. Berg [Berg]: 
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: "Departement 
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem" / [met potlood: 1814] "Gemeente van Bennekom 
/ Alphabetische lijst voor de land-militie" // Nummer: 23. / Naam en voornaam: Berg, Ryk van 
den / Geboortedatum: 1791. 22 feb: / Geboorteplaats: Renkúm / Woonplaats: Bennekom / 
Beroep: Zond: beroep / Naam en voornaam der ouders: Brand v.d. Berg en Grietje Gerritze / 
Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehúwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting 
getrokken: 79 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-½ / Redenen van vrystelling by de trekking 
opgegeven: Eenige Zoon en ongemak aan de Voet / Decisie van den militie-raad: – / 
Aanmerkingen: 123. // [De volledige lijst bevat 192 inschrijvingen. Transcriptie 15/16-6-2000; 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: "Departement 
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem" / [met potlood: 1814] "Gemeente van Bennekom 
/ Alphabetische lijst voor de land-militie" // Nummer: 41. / Naam en voornaam: Berg, Brand 
van den / Geboortedatum: 1794, 6 Sepr / Geboorteplaats: Wageningen / Woonplaats: Bennekom 
/ Beroep: Zonder beroep / Naam en voornaam der ouders: Arien van den Berg en Gerritje van 
Brúxvoort / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehúwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij 
de loting getrokken: 30 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de 
trekking opgegeven: Siekelijk / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 118. // [De 
volledige lijst bevat 192 inschrijvingen. Transcriptie 15/16-6-2000; J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
10-4-1815 (nationale militie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 397, 
getiteld: "Provintie Gelderland. / Militiekanton van Velp No 10 / Militiedistrict van Zútphen // 
Alphabetische lijst der voor de Nationale Militie ingeschrevenen van de Gemeente van 
Bennekom over den jare 1815" [ingedeeld in kolommen]: // Numero van dezen Staat: 1 / 
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Numero der Inschrijving: 16 / Numero der Loting: 16 / Naam: Berg / Voornaam: Brand v. den / 
Geboorteplaats: Wageningen / Datum van Geboorte: 6e September 1794 / Woonplaats 
[Gemeente, Militie-Kanton, Militie-District]: Bennekom, Velp, Zútphen / Beroep: Zonder ber: / 
Voornaam van den Vader: Arien / Naam van de Moeder: Brúksvoort / Voornaam van de 
Moeder: Geúrtje van / Beroep van den Vader, of de Moeder, indien de Vader overleden is: 
Landvroúw / Redenen waarom de ingeschrevene bij eene vorige loting aan dezelve niet voldaan 
heeft: – / Aanmerkingen van den Militie-Commissaris: – / Besluit van den Militieraad: – / 
Aanmerkingen: – // [N.B.: De volledige lijst bevat 44 inschrijvingen en eindigt met de volgende 
aantekening: "Bovenstaande Lijst gesloten te Bennekom op den 10e April 1815. / Van Wegen 
het Plaatselijk bestuur / Theods Prins" // [rechtsboven op de achterzijde:] "Bennekom 1815" // 
Transcriptie 4-7-2000, J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
6-3-1816 (nationale militie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 398, 
getiteld: "Litt. C. / 6e Militie-district / [met potlood: 1816] / Hoofdplaats Zútphen / Alphabetische 
lijst der voor de Nationale Militie ingeschrevenen in de Gemeente van Bennekom" [ingedeeld in 
kolommen]: // Nummers van dezen Staat: 1 / Nummers der Inschrijving: 1 / Nummers der 
Loting: 36 / Naam: Berg / Voornaam: Brand van den / Geboorteplaats: Wageningen / Datum 
van Geboorte: 6de Septembr 1794 / Woonplaats [Gemeente, Militie Kanton, Militie District]: 
Bennekom, Velp, Zútphen / Beroep: Zonder beroep / Voornaam van den Vader: Arien / Naam 
van de Moeder: Brúxvoort / Voornaam van de Moeder: Geurtje van / Beroep van den Vader of 
Moeder indien de Vader overleden is: [Landman, veranderd in:] Landvroúw / Redenen waarom 
de ingeschrevene bij eene vroegere loting aan dezelve niet voldaan heeft: – / Aanmerkingen van 
den Militie-Commissaris: – / Besluit van den Militie- Raad: – / Aanmerkingen: – // [De volledige 
lijst bevat 46 inschrijvingen en eindigt met de volgende aantekening: "Aldus gesloten te 
Bennekom den 6e Maart 1816, door De Vice-búrgemeester van Bennekom H T. Prins" // [op de 
achterzijde, rechtsboven:] "Bennekom 1816" // Transcriptie 4-7-2000; J.H.G. te Boekhorst] 
 
1817 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
?-9-1818: "Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort 
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818" (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1272 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel 
Bennekom // No der Huizen: 103 / Naamen der Belasting Schuldigen: Wede Brand van den 
Berg / Classe: 8 / Montant der aanslag voor ieder [:lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 3,00 / 
Totaal voor elk [:lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van betaling voor den 
ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [afschrift d.d. 16-1-2003 (verwerkt 9-2- 
2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Bernardus van den Berg [Berg]: 
?-9-1818: "Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort 
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818" (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1273 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel 
Bennekom // No der Huizen: 103 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub "Wede Brand van 
den Berg":] 1 Zoon / Classe: 4 / Montant der aanslag voor ieder [:lees: voor deze persoon] 
(Gl/Cents): 1,00 / Totaal voor elk [:lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van 
betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [afschrift d.d. 
16-1-2003 (verwerkt 9-2-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
?-9-1818: "Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort 
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818" (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1274 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel 
Bennekom // No der Huizen: 103 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub "Wede Brand van 
den Berg":] 1 Dochter / Classe: 3 / Montant der aanslag voor ieder [:lees: voor deze persoon] 
(Gl/Cents): 0,75 / Totaal voor elk [:lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van 
betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [afschrift d.d. 
16-1-2003 (verwerkt 9-2-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
?-9-1818: "Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort 
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818" (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1275 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel 
Bennekom // No der Huizen: 103 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub "Wede Brand van 
den Berg":] 1 Dito [= Dochter] / Classe: 3 / Montant der aanslag voor ieder [:lees: voor deze 
persoon] (Gl/Cents): 0,75 / Totaal voor elk [:lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / 
Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // 
[afschrift d.d. 16- 1-2003 (verwerkt 9-2-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
?-9-1818: "Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort 
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818" (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1276 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel 
Bennekom // No der Huizen: 103 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub "Wede Brand van 
den Berg":] 1 Knegt / Classe: 5 / Montant der aanslag voor ieder [:lees: voor deze persoon] 
(Gl/Cents): 1,50 / Totaal voor elk [:lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van 
betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [afschrift d.d. 
16-1-2003 (verwerkt 9-2-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Bernardus van den Berg [Berg]: 
?-9-1818: "Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort 
op de Staat van Begroting over den Dienst van 1818" (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 
[coll. Das]), AHA-volgnr. 1277 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Kerspel 
Bennekom // No der Huizen: 103 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub "Wede Brand van 
den Berg":] 1 Herder / Classe: 5 / Montant der aanslag voor ieder [:lees: voor deze persoon] 
(Gl/Cents): 1,50 / Totaal voor elk [:lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 8,50 / Termijnen 
van betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [afschrift d.d. 
16-1-2003 (verwerkt 9-2-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
30-3-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-3-1819 No. 27 / Op heden den dertigsten 
Maart achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons 
Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat / Brand van den Berg van beroep Landbouwer, wonende in de Gemeente 
bennekom oud vier en twintig Jaren, en Hendrik Franssen van beroep Dagloner oud vier en 
vyftig Jaren, almede wonende in de Gemeente bennekom / welke ons hebben verklaard, dat 
Jacob van Roekel, Zoon van Jacob van Roekel en van Rikje van Maanen Ehelieden op heden 
den dertigsten dezer maand des nachts ten een uur ten huize van Zyne ouders Zynde Numero 
eenhonderd twee en veertig in den ouderdom van vier dagen is overleden. / in de Gemeente 
bennekom / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de 
Comparanten en ons Schout is geteekend. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
16-6-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-6-1819 No. 50 / Op heden den Zestiende Junij 
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr 
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat / Hendrik Geurtsen van beroep Landbouwer, wonende in de Gemeente 
bennekom oud twee en Zeventig Jaren, / en Hermen van den Brink van beroep Landbouwer oud 
vyf en dertig Jaren, almede wonende de Gemeente bennekom / welke ons hebben verklaard, dat 
Grietje Gerritsen, weduwe van Brand van de[n] Berg Landbouwster op den vyftiende dezer 
maand des avonds om Zeven uren ten haren huizen zynde Numero (103 [:het sluithaakje ) 
ontbreekt] in den ouderdom van Zeven en vyftig Jaren in de Gemeente bennekom is overleden. / 
nalatende Kinderen / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons 
Schout is geteekend – hebbende de Comparanten verklaard niet te Kunnen Schryven. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 
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– Bernardus van den Berg [Berg]: 
27-6-1870: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 38]: [geb./ged.] 27-6- 1870: Johannes 
Wilhelmus / Parentes: Barnardus van den Berg et Johanna Leizer (Groot Azewijn) / Patrini: 
Hendricus van den Berg (Wijnbergen) et Hendrina Paal (Groot Azewijn). 
 
1871 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
17-12-1872: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 64]: [geb./ged.] 17- 12-1872: 
Theodora Johanna / Parentes: Wilhelmus Dijker et Johanna Varwijk (Groot Azewijn) / Patrini: 
Barnardus van den Berg (Groot Azewijn) et Barnadina Derksen (Zeddam). 
 
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 
 
– Bernardus van den Barg [Berg]: 
23-8-1880: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 172]: [geb./ged.] 23/23-8-1880: 
Johanna Gerharda Maria / Parentes: Barnardus van den Barg et Johanna Wentink (Groot 
Azewijn) / Patrini: Gradus Wentink (Terborgh) et Gerarda ten Eikelder (Wijnbergen) / / Observ.: 
16-2 1909 matrimonium iniit cum Gerardo M. Pelgrom, Borculo. 
 
1881 
 
– Bernardus van den Barg [Berg]: 
20-12-1882: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 212]: [geb./ged.] 20/20-12-1882: 
Bernadina Christina Elisabeth / Parentes: Bernardus van den Barg et Joanna Wentink (Groot 
Azewijn) / Patrini: Wilhelmus van den Barg (Dichteren) et Christina Reuken (Ter Borg). 
 
1883 1884 1885 1886 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
20-3-1887: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 274]: [geb./ged.] 20/20-3-1887: 
Gertrudis Theresia Petronella / Parentes: Bernardus van den Berg et Joanna Wentink (Groot 
Azewijn) / Patrini: Gerardus Wentink (Terborg) et Grada Wenting (Gaanderen) / Observ.: Vide 
supplementum no. 9 et 108 / Gertr. Theresia Petr. van den Barg vidua Theodori Hooyman die 26 
junii 1925 in ecclesia de Azewijn matrimonium contraxit cum Gerardo Engelberto Theunissen. 
 
– Bernardus van den Barg [Berg]: 
11-6-1888: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 293]: [geb./ged.] 11/6- 1888: Elisabeth 
Maria / Parentes: Gerardus Geerlings et Anna te Water (Groot Azewijn) / Patrini: Bernardus 
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van den Barg (Azewijn) et Wilh. Klaassen / Observ.: im matrimonio juncta est cum Bernard 
Thuis 16 febr. 1909. 
 
1889 
 
– Bernardus van den Berg [Berg]: 
15-2-1890: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 312]: [geb./ged.] 15/15-2-1890: Maria 
Johanna / Parentes: Bernardus van den Berg et Joanna Wentink (Groot Azewijn) / Patrini: Jhs. 
Bernard Elshof (Gaanderen) et Elisabeth Leuverink (Wijnbergen). 
 
1891 
 
– Bernardus van den Barg [Berg]: 
26-7-1892: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 358]: [geb./ged.] 26/26-7-1892: 
Gerard. Jhs. Theodorus / Parentes: Bernardus van den Barg et Joanna Wentink (Groot 
Azewijn) / Patrini: Hendrikus van den Barg (Wijnbergen) et Bernardina Maria Roes (Terborg). 
 
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 Bernardus Berg] 
 
– Bernardus Antonius Maria van den Berg [Berg]: 
15-1-1944: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1160]: [geb./ged.] 15/15-1-1944: 
Bernardus Antonius Maria / Parentes: Gerardus Johes Theodus van den Berg et Maria Aleida 
Myer (Azewijn) / Patrini: Antonius Köster (Azewijn) et Elisabeth Hendr. Borkus. / Observ.: 
Confirmatus 19-9-1955 
 
– beschadiging van oogst te Lengel [Lengel] ~ Bergh [Berg]: 
28-3-1851: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // Rol 
van Strafzaken. // 1851. // [Volg No:] 3. // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] Berend Jansen 
// [Woonplaats:] Lengel Gem. Bergh // [Aard der Overtreding:] Laten loopen van een varken 
op eens anders in den oogst staande grond. // [Datum van het Vonnis:] 28 Maart // [Dispositief 



J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 183 

 

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

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] 
 
– Besselink [Besselink] ~ 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 
 
– Bisselings [Besselink] ~ 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 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] 
 
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 
 
– Bisseling [Besselink] ~ Berg [Berg]: 
12-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 12-2-1827 No 13 / Heden den Twaalfden 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 / Jan Kemper, van beroep Kuiper oud Zeven en twintig 
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte 
van een dochter welke Zyne Ehevrouw Catharina Bisseling, oúd vier en dertig jaren, op 
Zaturdag den Tienden der maand February dezes jaars, des avonds ten tien uren, ter wereld heeft 
gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Antonetta / Waarvan 
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hermanus Rensing, Eigen werk 
doende, oud vyf en veertig jaren, en van Hendrik Hansen, dagloner oud Zes en twintig jaren, 

J.H.G. te Boekhorst – Berghse varia in het Algemeen Historisch Archief – pag. 184 

 

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

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 tweedegemelde Getuige, 
hebbende de eerstgemelde Getuige verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte 
van Antonetta Kemper. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 
 
– Bisseling [Besselink] ~ Klein Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
28-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 28-5-1863 No. 54. / Heden den acht en 
twintigsten Mei achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Peter Bosman, Wethouder 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen 
/ Gradus Bisseling oud zes en zestig jaren, van beroep arbeider en Johannes van Loon oud vijf 
en vijftig jaren, van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben 
verklaard, dat op den zeven en twintigsten Mei dezes jaars, des avonds ten elf uren, in het huis 
No. 2 in Klein Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een jaar is overleden: 
Hendrikus, Johannes Ising, buiten beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, zoon der 
echtelieden Theodorus Ising en Theodora Leuvering, arbeiders, wonende te klein Azewijn, 
voormeld, / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de 
aangevers. / G Bisseling / J van Loon / P Bosman // [afschrift d.d. 5-9-2001 (verwerkt 
17-1-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Besseling (2x) [Besselink] ~ 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 Ambtenaar 
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 opgemaakt 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] 
 
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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– Besselink [Besselink] ~ Braamt [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
10-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 10-1-1898 No. 7. / Heden den tienden 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 Johannes Kleinreesink, oud zes en veertig jaren, van beroep 
daglooner, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Grada Hendrika 
Besselink, zonder beroep, op den negenden Januari dezes jaars, des namiddags ten vier uur, ten 
huize van hem aangever, te Braamt, binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het 
vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden: Berendina. / Waarvan wij deze Akte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus Johannes Smit, oud vier en dertig jaren, 
van beroep gemeentesecretaris, en Johan Adriaan Hendrik van Leenhof, oud zeven en twintig 
jaren, van beroep zonder, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend 
met den aangever en de getuigen. / [met potlood in de marge: Overleden 11 Jan 1898] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1899 
 
– Besselink (2x) [Besselink] ~ 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 
fabrieksarbeider, 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 negenentwintig 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] 
 
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 
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2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 [einde Besselink 
~ Berg] 
 
– bestuursbode ~ Bergh [Berg]: 
8-4-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-4-1834 No 34. / Heden den Achtsten der maand 
April 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, verschenen / Willem 
Splithof, daglooner, oud zes en Dertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 55. / 
dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zyne 
Ehevrouw Hendrina Arentsen, oud zeven en twintig jaren, op Maandag den Zevenden der 
maand April dezes jaars, des Nachts ten 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 Gerrit Weijers, Bode bij het Bestuur oud vijf en veertig 
jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 42. en van Hendrik Hendriksen, Kleermaker, 
oud drie en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 56a 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, 
terwijl de declarant verklaard heeft niet te Kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van 
Johanna Splithof. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– bestuursbode: zie ook sub bode [Berg] 
 
– Beugel [Beugel] ~ Kilder [Kilder] ~ Bergh [Berg]: 
14-4-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 14-4-1834 No 37 / Heden den Veertienden 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 Ambtenaar van 
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Bruens, 
Landbouwer oud Een en veertig jaren, wonende te Kilder in deze Gemeente No. 179 / dewelke 
ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke Zyne Ehevrouw 
Maria Beugel oud Vier en dertig jaren, op Zaturdag den twaalfden der maand April dezes jaars, 
des morgens ten acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de 
voornaam te willen geven van Johanna / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in 
tegenwoordigheid van Geurt Willemsen Landbouwer oud Vier en vijftig jaren, wonende te 
Kilder in deze Gemeente No. 178 en van Gerrit Gerritsen dagloner oud Zesen veertig 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. hebbende de Declarant en Getuigen 
verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Johanna Bruens. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
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– Beumer [Beumer] ~ 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 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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] 
 
1826 
 
– Beumer [Beumer] ~ Berg [Berg]: 
23-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 23-2-1827 No 18 / Heden den drie en twintigsten 
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 
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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 tegenwoordigheid 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 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 de 
getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Gradús Beúmer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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 tegenwoordigheid 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 onderteekend met den Declarant en Getúigen / [in de 
marge:] Geboorte van Johannes Tervoert. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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 [doorgestreept: 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 
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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 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 34): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 7 [4 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 7 
– Naam: Jan Hendrik Beúmer 
– Geboren: 1764 
– Beroep: Klompenmaker 
– Stemrecht: Ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 26-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 35): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 7 [4 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 2] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 7 
– Naam: Henricus Beúmer 
– Geboren: 1797 
– Beroep: – 
– Stemrecht: Ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 26-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 37): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 7 [4 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 4] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 7 
– Naam: Jan Beumer 
– Geboren: 1790 
– Beroep: Kledermaker 
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– Stemrecht: Ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 26-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 131): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 25 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 1] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 24 
– Naam: Frans Beumer 
– Geboren: 1773 
– Beroep: Eigen werk 
– Stemrecht: ja 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 133): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 25 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 3] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 24 
– Naam: Joannes Beumer 
– Geboren: 1803 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 134): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 25 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 4] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 24 
– Naam: Gerardus Beumer 
– Geboren: 1812 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
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– Beumer [Beumer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
1-1-1830 (AHA-volgnr. 135): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister "A", 
katern "Bergh"): 
– "Volgnommer": 25 [5 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 5] 
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 24 
– Naam: Maria Beumer 
– Geboren: 1816 
– Beroep: – 
– Stemrecht: – 
– Vertrokken of overleden: – 
[afschrift d.d. 24-7-2002 (verwerkt 30-10-2003) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1831 1832 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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 twintig jaren, wonende te s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 43 / dewelke ons hebben verklaard, 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] 
 
– Beumer (2x) [Beumer] ~ s Heerenberg [Berg]: 
26-4-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-4-1833 No 37 / Heden den Zes en 
twintigsten der maand April een duizend acht honderd drie en dertig des namiddags om vier 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 / 
Franciscus Bongers Kledermaker oud vyf en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 148 / en Gerhardus Beerendsen, Slager oud Vier en Veertig jaren, wonende te s 
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Heerenberg in deze Gemeente No. 151 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en 
twintigsten der maand April dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis No. 154 te s 
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Twintig Jaren is overleden Gradus 
Beumer klompenmaker, geboren en woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, Zoon van 
Franciscus Beumer Eigen werk doende en van Maria Pranger, 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 de Declaranten / [in de marge:] Overlyden van 
Gradus Beumer // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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 bestemde 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 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’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, Klompenmaker, 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 Gemeente 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 Gemeente, 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 
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overleden te Gendringen, en Geertruida Lamers, in deze Gemeente overleden, nalatende zijne 
Ehevrouw Johanna Tap, 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, benevens declaranten / E:V:Grotenhuis / B Beúmer / J Böhmer // [afschrift d.d. 
6-3-2002 (verwerkt 28-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Böhmer [Beumer] ~ ’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, Klompenmaker, 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 Gemeente 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 Gemeente, 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 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, benevens declaranten 
/ E:V:Grotenhuis / B Beúmer / J Böhmer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 28-5-2002) / 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beumer (2x) [Beumer] ~ ’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 
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onderteekend, benevens declaranten. / E:V:Grotenhuis / J H beumer / J Beúmer // [afschrift d.d. 
6-3-2002 (verwerkt 29-5-2002) / J.H.G. te Boekhorst] 
 
1839 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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, 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 Gemeente Sub: D. / [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 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 Boekhorst] 
 
1841 1842 1843 1844 
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– Beumer [Beumer] ~ 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 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 
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] 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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 
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Ehelieden Gerrit Willem Renting Landboúwer, en Geertrúid Kolenbrander woonachtig in de 
Gemeente Gendringen ter andere Zijde. / Dewelke in tegenwoordigheid 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 
 
– Beumer [Beumer] ~ 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 
Gelderland, 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 woonachtig 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, 
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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 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 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. 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 
 
– Beumer (2x) [Beumer] ~ ’s Heerenberg [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, verschenen / 
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 woonachtig; 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] 
 
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 
 
– Beumer [Beumer] ~ Braamt [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
3-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 3-1-1898 No. 6. / Heden den derden Januari 
achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jan Hendrik Loefs, Raadslid, Ambtenaar van den 
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Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Theodorus 
Hunting, oud acht en dertig jaren, van beroep daglooner, wonende in deze Gemeente, die 
verklaarde, dat zijne echtgenoote Elisa Maria Goossen, zonder beroep, op den derden Januari 
dezes jaars, des voormiddags ten elf 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: 
Theodorus. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus 
Beumer, oud zes en zeventig jaren, van beroep arbeider, 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] 
 
– Beumer [Beumer] ~ ’s-Heerenberg [Berg]: 
11-1-1898: Geboortenregister gemeente Bergh, 11-1-1898 No. 9. / 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: Christianus Hendrikus Seggelinck, oud drie en dertig jaren, van beroep 
daglooner, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Johanna Everdina 
van Halteren, zonder beroep, op den tienden Januari dezes jaars, des avonds ten acht 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: Johannes Bernardus. / Waarvan wij 
deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus Beumer, oud zes en zeventig 
jaren, van beroep zonder, en Theodorus Martinus Reijers, oud vijf en dertig jaren, van beroep 
daglooner, beiden wonende in deze Gemeente, en, na voorlezing, onderteekend met de getuigen, 
hebbende de aangever, als onkundig in het schrijven, verklaard niet te kunnen teekenen. // 
[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 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 
Beumer ~ Berg] 
 
– Beusekom [Beusekom] ~ 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 
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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 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ ’s-Heerenbergh [Berg]: 
7-5-1747: RBS 261 (’s-Heerenberg): Getrouwd 7-5-1747: Henderik Meinoldus Boeseken en 
Anna Waggelings // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
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 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ Bergh [Berg]: 
8-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-5-1822 No 72 / Heden den Achtsten der maand 
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des avonds [doorgestreept: middags] om acht 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het 
Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Meyers, Bode van dit Ambt, als 
daartoe gequalificeert, oud drie en dertig jaren, woonachtig te Zeddam in deze Gemeente, / 
dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [doorgestreept: 
zijne Ehevrouw] de weduwe van wylen Bernardus van Dillen, met naam Hendrina Hebing, 
Eigen werk doende, oud vier en dertig Jaren [doorgestreept: jaren, op] wonende in deze 
[doorgestreept: dag den] Gemeente, op den Zesden der maand Mei dezes Jaars des avonds ten 
acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven 
van Theodorus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Johan 
Arnold Hacklander, Secretaris van dit Ambt oud drie en vyftig jaren, en van Johannes Hermanus 
Boeseken, Eigen werk doende oud negen 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 den Declarant qq en beide Getuigen. / [in de marge: Geboorte van Theodorus van Dillen] // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1823 1824 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ Berg [Berg]: 
13-6-1825: Geboortenregister gemeente Bergh, 13-6-1825 No 65 / Heden den Dertienden der 
maand Juny een duizend acht honderd vijf en twintig, des namiddags om Zes uur, is voor ons 
Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Berg, 
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Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Mynoldus Boeseken van beroep Schoolonderwyzer 
oud Zes 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 Jacoba 
Johanna Peltenburg oud Zeven en twintig jaren, op Zondag den Twaalfden der maand Juny 
dezes jaars, des voormiddags om Elf uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard 
heeft de voornamen te willen geven van Mynoldina Adriana Antonetta. / Waarvan wij deze acte 
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Weyers oud Zes en dertig jaren, van beroep 
Bode dezes Ambts, en van Wouter van Eerdbeek, oud drie en twintig jaren, van beroep 
Onderwyzer 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 Mynoldina Adriana Antonetta Boeseken] // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
1826 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ 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] 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ Berg [Berg]: 
10-7-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 10-7-1827 No 70 / Heden den Tienden der maand 
July één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordedemiddags om negen uren, is voor 
ons Jan Theodorus van Coeverden, Assessor, en, als ten dezen volgens hier by overgelegde Acte 
[renvooi: de dato Zevenden Juny achttien honderd Zeven en twintig, geregistreert den negenden 
daaraan volgende / Renvooy goedgekeurd] [doorgestreept: Burgemeester] Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / de Heer Arnold 
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Rietveld, Burgemeester dezer Gemeente oud twee en Zestig jaren, woonachtig in deze 
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke 
Zyne Ehevrouw charlotta Maria Nyman, oud acht en dertig jaren, op Zondag den Achtsten der 
maand July dezes jaars, des avonds ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy 
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Angelica / Waarvan wij deze acte hebben 
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Meinoldus Boeseken, Schoolonderwyzer, oud 
acht en dertig jaren, en van Hendrik van Zalingen, Broodbakker oud negen 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 Heer Declarant en Getuigen / [in de marge:] 
Geboorte van Angelica Rietveld. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ Berg [Berg]: 
20-8-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 20-8-1827 No 85 / Heden den Twintigsten der 
maand Augustus 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 / Jonkheer Mr Lodewyk Carel Jacob, Christiaan Frans 
van Nispen, Lid der Ridderschap en van de Staten dezer Provincie oud Zeven en dertig jaren, 
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een 
Zoon welke Zyne Ehevrouw, Vrouwe Eulalia Louisa Bender, oud vier en twintig jaren, op 
Zondag den Negentienden der maand Augustus dezes jaars, des Nachts ten half drie uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Oscar 
Emil / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem van 
Ditzhuizen, Rentmeester, oud drie en dertig jaren, en van Hendrik Meinoldus Boeseken, 
Schoolonderwyzer 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 Heer Declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Oscar Emil van Nispen. // 
[afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ Berg [Berg]: 
20-8-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 20-8-1827 No 86 / Heden den Twintigsten der 
maand Augustus één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om half Elf 
uren, is voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der 
Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jonkheer Mr Lodewyk Carel Jacob, 
christiaan, Frans van Nispen, Lid der Ridderschap en van de Staten dezer Provincie oud Zeven 
en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw, Vrouwe Eulalia Louisa Bender, oud vier en 
twintig jaren, op Zondag den Negentienden der maand Augustus dezes jaars, des Nachts ten half 
vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaamen te willen 
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geven van Alfreed Reimond / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid 
van Willem van Ditzhuizen, Rentmeester, oud drie en dertig jaren, en van Hendrik Meinoldus 
Boeseken, Schoolonderwyzer 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 Heer Declarant en Getuigen / [in de marge:] Geboorte van Alfreed 
Reimond van Nispen. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
1828 1829 1830 1831 1832 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ s Heerenberg [Berg]: 
21-11-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-11-1833 No 67 / Heden den Een en 
twintigsten der maand November een duizend acht honderd drie en dertig des namiddags om 
Een uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, verschenen / Jan Peeters, Rentmeester van het Gasthuis te s Heerenberg oud vyf en 
Zeventig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 64 / en Hendrik Meinoldus 
Boeseken, Schoolonderwyzer oud vier en veertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze 
Gemeente No. 157 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twintigsten der maand 
November dezes jaars, des namiddags ten half twee uren, in het huis No. 158 te s Heerenberg 
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Tachtig Jaren is overleden Mejuffrouw Johanna 
Sophia Petronella Pas, geboren te Xanten in het Pruisische en woonachtig geweest te s 
Heerenberg voornoemd, dochter van Pas, Zynde de voornaam en de plaats van het overlyden 
van de vader onbekend en van wylen Maria Elisabeth Kemp, overleden te Wychen in deze 
Provincie, weduwe van Johan George Schleyer, overleden te Wychen 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 Johanna Sophia Petronella 
Pas. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Böeseken [Beusekom] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
13-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 13-1-1834 No 8. / Heden den Dertienden der 
maand January des jaars achtien honderd vier 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, 
Mijnoldus Böeseken, onderwijzer der Jeugd, oud vijf en veertig jaren, wonende te ’s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 158 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van 
geboorte van eenen Zoon welken zijne Ehevrouw Jacoba Johanna Peltenburg, oud vier en Dertig 
jaren, op Zondag den Twaalfden der maand January dezes jaars, des morgens ten half Zeven 
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven 
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van Antony, Johannes, Hermanus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in 
tegenwoordigheid van Jan Peeters, Rentmeester van het Gasthuis oud Zes en Zeventig jaren, 
wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 63. en van Wander te Boekhorst 
Eigenwerkdoende oud vier en vijftig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 66. 
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 Antony, Johannes 
Hermanus Böeseken. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Boeseken [Beusekom] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
9-4-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 9-4-1834 No 35. / Heden den Negenden der 
maand April 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, verschenen / den Heer 
Leonardus Brederode, Rijks Ontvanger, oud Acht en Dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in 
deze Gemeente No. 159. / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen 
Zoon welken zijne Ehevrouw Fileberta, Catharina van der Spruijt, oud zeven en Dertig jaren, op 
Maandag den zevenden der maand April dezes jaars, des avonds ten half Elf uren, ter wereld 
heeft gebragt, en aan welken hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Hendrik, 
Filebert, Theodoor. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van 
Hendrik, Mijnoldus Boeseken, Onderwijzer der Jeugd, oud Vijf en veertig jaren, wonende te ’s 
Heerenberg in deze Gemeente No. 158. en van Johannes Eenhuizen 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 bestemde 
Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, met declarant 
en getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Hendrik, Filebert, Theodoor Brederode. // [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 
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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 Beusekom ~ Berg] 
 
– Beusink [Beisink]: zie sub Bussink [Berg] 
 
– Beyer [Beyer] ~ 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 
 
– Beijers [Beyer] ~ 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] 
 
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 
 
– Beyer [Beyer] ~ 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 voordemiddags 
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 
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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 1830 1831 1832 
 
– Beyer [Beyer] ~ 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 Ambtenaar 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 azewyn 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 Teering, dagloner, geboren en 
woonagtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen de Ehelieden Andries Teering en 
Johanna Beyer beide overleden in deze Gemeente, nalatende haren 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 Boekhorst] 
 
– Beyer [Beyer] ~ Groot Azewyn [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, verschenen / Reynt 
Hooyman, Landbouwer oud Zestig jaren, wonende te Groot Azewyn in deze Gemeente 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 overleden Maria van Uum, geboren en woonachtig 
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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] 
 
– Beyer [Beyer] ~ 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 Ambtenaar 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] 
 
– Beyer [Beyer] ~ 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 Ambtenaar van den 
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart Ketelaar, 
Landbouwer oud vyf en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze 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 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 
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Declarant, terwyl de tweede verklaard heeft, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden 
van Willem Beyer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beyer [Beyer] ~ Groot Azewyn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
18-11-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 18-11-1834 No 83 / Heden den Achttienden 
der maand November 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 / 
Jan Es, daglooner oud twee en Zestig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 75 
/ en Hendrik Ketelaar, Landbouwer oud vier en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze 
Gemeente No. 76 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeventienden der maand 
November dezes jaars, des Nachts ten twee uren, in het huis No. 70 te Groot Azewyn binnen 
deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren is overleden Johanna Beyer, 
Zonder beroep, geboren en woonagtig geweest te Groot Azewyn voornoemd, dochter van 
wylen de Ehelieden Willem Beyer en Johanna Kemperman, onder de Gemeente Gendringen 
overleden, weduwe van Laurens Jansen, mede te Groot Azewyn 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 den Eersten Declarant terwyl de tweede verklaard heeft, niet te kunnen 
Schryven. / [in de marge:] Overlyden van Johanna Beyer. // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Beijer [Beyer] ~ 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, 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 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 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 Aleijda van Mirlo. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1836 1837 
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– Beijer [Beyer] ~ Groot Azewijn [Azewyn] ~ Bergh [Berg]: 
17-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-1-1838 No 7. / Heden den Zeventienden 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 Antoon Hermsen, daglooner, oud negen en 
vijftig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 66. en Hendrik Ketelaar, 
Landbouwer, oud Acht en veertig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze Gemeente No. 76. 
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vijftienden der maand Januarij dezes jaars, des 
morgens ten Acht uren, in het huis No. 70. te Groot Azewijn binnen deze Gemeente, in den 
ouderdom van Een Jaar is overleden Berendina Pastoors, geboren en woonachtig geweest te 
Groot Azewijn voornoemd, dochter van Theodorus Pastoors, Landbouwer en Gerharda Beijer, 
Ehelieden 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, hebbende 
de declaranten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– Beijer [Beyer] ~ Vethuizen [Vethuizen] ~ Bergh [Berg]: 
19-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 19-5-1838 No 40. / Heden den Negentienden 
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 Braam, Landbouwer, 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 Gemeente, 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 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 Braam / H Beyer // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-2002) / J.H.G. te 
Boekhorst] 
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– Beyer [Beyer] ~ 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 Ambtenaar 
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] 
 
– Beijer [Beyer] ~ Stokkum [Stokkum] ~ Bergh [Berg]: 
26-5-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-5-1863 No. 51. / Heden den zes 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 / 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 
woonachtig; 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 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 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 
 
– Beyer [Beyer] ~ ’s Heerenberg [Berg]: 
3-12-1936: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951 nr. 1014]: [geb./ged.] 3/3- 12-1936: 
Gerardus Wilhelmus Theod. Maria / Parentes: Bernardus Hendricus Beyer et Johanna Theodora 
Bekking (Azewijn) / Patrini: Theodorus Beyer (Doetinchem) et Anna Bekking-Beyer / gedoopt 
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door B. Kloppenburg van ’s Heerenberg / Observ.: In nosocomio ’s Heerenberg natus / 
Confirmatus 10-7- 1946 / Matrimonium contraxit cum Theodora Johanna Maria Evers in 
ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 26 Maii 1965. 
 
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 Beyer ~ Berg] 
 
– de Blaasbalk [Blaasbalg] ~ Groot Azewyn [Azewyn] ~ Berg [Berg]: 
30-3-1830: Pachtcontract d.d. 30-3-1830 nr. 31 [notaris Kolfschoten te Gendringen], 
Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0168, Notariële Archieven, inv.nr. 771: / No 31. / Voor den 
Openbaren Notaris Jacob Kolfschoten in het Kanton en residentie Gendringen, Kwartier 
Zutphen Provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van de nagenoemde medeondergetekende 
Getuigen / Compareerde / Gerrit Berendsen, Landbouwer, wonende te Azewyn Gemeente Berg. 
/ Dewelke Verklaarde te hebben Verpacht en by deezen in pacht uittegeven. Aan Jan Te 
Boekhorst, Landbouwer, mede te Azewyn woonachtig die alhier mede comparerende 
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 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 
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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 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 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, vervolgende ter erlanging van de hem eventueel 
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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 // Geregistreerd 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 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] 
 
– blauwverver ~ Berg [Berg]: 
22-1-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 22-1-1827 No 5 / Heden den Twee en twintigsten 
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 / Frans Jan Beenen, dagloner oud Een en 
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van 
geboorte van een Zoon welke Zyne Ehevrouw Antonetta Ketelaar oúd acht en dertig jaren, op 
Zondag den Een en twintigsten der maand Januarij dezes jaars, des Morgens ten Zeven uren, ter 
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van 
Hendrikus Franciskús / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan 
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Willem Rademaker Blaauwverwer, oud Een en veertig jaren, en van Hendrik Ketelaar 
Zadelmaker oud Zeven 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 den 
declarant en getuigen / [in de marge:] Geboorte van Hendrikús Franciskús Beenen. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
– blauwverver ~ s Heerenberg [Berg]: 
10-11-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 10-11-1828 No 81 / Heden den Tienden der 
maand November één duizend acht honderd acht 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 / Joseph Daals, oud Een en Zeventig jaren, 
Eigen werk doende / en Jan Willem Rademaker oud Veertig jaren, Blaauwverwer / beide 
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den 
Negenden der maand November des jaars achttien honderd acht en twintig, des morgens ten tien 
uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zestig 
Jaren is overleden Sibilla Roze, Buiten Beroep, geboren te [niet ingevuld] by Xanten in het 
Pruisische en te s Heerenberg voornoemd woonachtig geweest, ongehuwd, dochter van wylen de 
Ehelieden Gerrit Roze en Johanna Zwarts, beide te [later ingevuld: Birte] by Xanten 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 de Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Sibilla 
Roze // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– blauwverver ~ ’s Heerenberg [Berg] ~ Bergh [Berg]: 
26-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-1-1838 No 9. / Heden den Zes en 
Twintigsten 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 
Burgerlijken 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 Heerenberg 
voornoemd, ongehuwde Zoon van wijlen Arnoldus Meeuwesen, te ’s Heerenberg 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, 
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na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens declaranten. / J.W. Rademaker / A Vink / 
E:V:Grotenhuis // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bleumer [Bleumer] ~ 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 
 
– Blumer [Bleumer] ~ Bergen [Berg]: 
9-8-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-8-1833 No 55 / Heden den Negenden der 
maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig [doorgestreept: des ...middags om ... 
uren zijn voor] is by ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie 
Gelderland, [de rest van de voorgedrukte akte is doorgestreept: verschenen / ... oud ... jaren, 
wonende 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 
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.] [de nu volgende tekst bevindt zich tussen de doorgestreepte tekst:] ingekomen 
een afschrift uit het overlydens Register der Stad s Gravenhage van den navolgenden Inhoud / 
Heden den Zeven en twintigsten December Achttien honderd twee en dertig des voormiddags 
ten Elf uur Compareerde voor ons Mr Gerrit Lodewyk Henrie Hooft, wethouder, officier van den 
burgerlyken stand der Stad s Gravenhage, Provincie Zuid holland / Josephus Wynen oud twee en 
dertig Jaren en Pieter Lugten, oud negen en veertig Jaren, oppassers in het Hospitaal in de Oranje 
Kazerne alhier, dewelke verklaard hebben, dat Theodorus Blumer Fuselier van de Twaalfde 
Afdeeling Infanterie op den Zes en twintigsten dezer, des morgens ten twee uur is overleden in 
het gemelde Hospitaal, in den ouderdom van negentien Jaren geboren en laatst gewoond 
hebbende te Bergen [:sic] in Gelderland, Zoon van Engelbert Blumer en van Wilhelmina Knef, 
zynde er overigens niet bekend / Wy hebben hiervan deze acte opgemaakt, en, na voorlezing, 
onderteekend met de Comparanten, Zullende afschrift daarvan gezonden worden aan den 
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Burgemeester van Bergen [:sic] /was geteekend/ J. Wynen, P Lugten en G L H Hooft / voor 
eensluidend afschrift[:] De Wethouder, officier van den burgerlyken stand der Stad s 
Gravenhage / get[:] G L H Hooft / Zoo hebben wy daarvan deze acte opgemaakt, in de beide 
daartoe bestemde Registers overgeschreven en onderteekend ingevolge Artikel Tachtig van het 
alnog in Vigeur Zynde wetboek. / [in de marge:] Overlyden van Theodorus Blumer. // [afschrift: 
J.H.G. te Boekhorst] 
 
1834 1835 1836 1837 
 
– Bloemers (2x) [Bleumer] ~ Braamt [Braamt] ~ Bergh [Berg]: 
28-5-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 28-5-1838 No 44. / Heden den 
Achtentwintigsten 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 Leendert Weijers, 
Landbouwer, oud negen en veertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 255. en 
Gerrit Oberink, daglooner, oud Twee en veertig jaren, wonende te Braamt in deze Gemeente No. 
259. dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Mei dezes jaars, 
des Avonds ten Elf uren, in het huis No. 257 te Braamt binnen deze Gemeente, in den ouderdom 
van Vijf Jaren is overleden Geertruida Bloemers, geboren en woonachtig geweest te Braamt 
voornoemd, dochter van Manus Bloemers, Wever, en Hendrika Kersjes, Ehelieden, te Braamt 
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 / L weyers / G 
oberink // [afschrift d.d. 6-3-2002 (verwerkt 23-5-2002) / 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 Bleumer ~ Berg] 
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– Bluemink [Bleumink] ~ Berg [Berg]: 
10-7-1846: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-7-1846 No 26. / Heden den tienden der 
maand Julij achttien honderd zes en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, 
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie 
Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan: Jan 
Willem Blúemink, Boerenknecht, oud drie en twintig jaren, geboren in de Gemeente Húmmelo 
en Keppel, thans woonachtig in de Gemeente Berg, en laatstelyk gewoond hebbende in de 
Gemeente Ambt Doetinchem, meerderjarige Zoon van Bernardús Blúemink, daglooner, en 
Johanna Jansen, ehelieden, mede in de Gemeente Ambt Doetinchem woonachtig, ter eenre; en 
Helena Blekking, zonder beroep, oud twintig jaren geboren en woonachtig in deze Gemeente, 
minderjarige dochter van wylen de ehelieden Gerrit Blekking en Johanna Willemina Kortbeek, 
ter andere zyde. / En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de 
afkondigingen van dit huwelijk op zondag den een en twintigsten en op zondag den acht en 
twintigsten Júnij achttien honderd zes en veertig, binnen deze Gemeente, volgens de wet, en 
onverhinderd zijn ergaan. / 2. Een Certificaat, afgegeven door den Heer Burgemeester, 
Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Berg, ten blyke, dat de afkondigingen van 
dit huwelyk, mede aldaar, en onverhinderd zyn ergaan. / 3. Een Certificaat, afgegeven door den 
Heer Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Ambt Doetinchem, 
ten blyke, dat de afkondigingen van dit huwelyk, mede aldaar, en onverhinderd zyn ergaan. / 4. 
Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 5. Het geboorteattest van den 
Brúidegom. / 6. Het geboorteattest der Brúid. / 7. Het doodattest van den vader der Bruid. / 8. 
Het doodattest van de moeder der Bruid. / 9. Het doodattest van den Grootvader van vaders zyde 
der Bruid. / 10. Het doodattest van den Grootvader van moeders zyde der Bruid. / 11. Eene acte 
gepasseerd voor den Koninklyk Pruissischen Jústiz Commissariús en Notaris Johann Arnold 
Rúmp te Bocholt, te Terborg op heden geregistreerd, inhoudende de toestemming tot dit 
huwelyk, verleend door de Grootmoeder van vaders zyde der Brúid. / De Oúders van den 
Brúidegom, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver toestemming te geven tot dit 
huwelyk. / De Bruid heeft onder eede verklaard, dat hare moeder voorkomende in de 
overgelegde doodattesten alleen onder den naam van Johanna Kortbeek, een en dezelfde persoon 
is, vermeld in het mede overgelegde geboorteattest onder den naam van Johanna Willemina 
Kortbeek, alsmede dat de in de doodattesten genoemde Adolph Bleiking is geweest haar 
Grootvader van vaders zyde, en Willem Kortbeek haar Grootvader van moeders zyde./ 
Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring 
afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de 
pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo 
hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat 
Jan Willem Blúemink, en Helena Blekking door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is 
geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, 
te weten: Derk Meijman, Kleermaker, oud vier en dertig jaren, Jan Koldewei, Schoenmaker, oud 
vier en veertig jaren, Gerhardus Johannes Evers, Schoenmaker, oud vier en twintig jaren, 
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Albertus te Pas, Schoenmaker, oud dertig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al 
hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven 
hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Brúidegom, de 
Brúid, den vader van den Brúidegom, en de getúigen, hebbende de moeder van den Brúidegom, 
daartoe aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven, als zúlks niet geleerd hebbende. / J 
W Blúemink / H Blekking / B Bluemink / D. Meyman / J Koldewei / G J Evers / Alb te Pas / 
v.Woelderen // [afschrift: J.H.G. te Boekhorst] 
 
– Bloem [Bloem] ~ Berg [Berg]: 
3-2-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 3-2-1827 No 8 / Heden den Derden der maand 
February 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 / Cornelis Raben, dagloner oud Vier en dertig jaren, 
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een 
dochter welke Zyne Ehevrouw Anna Dijkman oud dertig jaren, op vrijdag den Tweden der 
maand February dezes jaars, des Middags ten twaalf 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 tegenwoordigheid van Arend Bloem dagloner, oud Zeven en Zestig 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 laats gemelde getúigen, hebbende de declarant en Eerst gemelde getuigen verklaard niet te 
kunnen schryven / [in de marge:] Geboorte van Willemina Raben. // [afschrift: J.H.G. te 
Boekhorst] 
 
– bloktiendpacht ~ 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] 
 

* 
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Alle teksten (behalve de gegevens uit het doopboek van Azewijn) zijn aan de hand 
van de originele bronnen verzameld 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 (AA t/m BN) maakt deel uit van deel 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. Ulftse gegevens in het Algemeen Historisch Archief 
(zie de site www.genealogiedomein.nl) 

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

 
(zie het vervolgdeel BO t/m BZ, enz.) 

 


