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AHA-dossier nr. 189-1:

KEIZER
(ook KAISER, KEISER, KEISERS, de KEIZER, KEYSDERS,
KEYSER, KEYSERS, KEYZER, de KEYZER, KEIJ… e.d.)
De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA),
een door ondergetekende aangelegde verzameling afschriften van allerlei archivalia. Alle teksten
zijn letterlijk overgetypt en alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van standaardnamen.
De gegevens zijn vooral bruikbaar voor genealogisch onderzoek, maar sommige documenten kunnen ook andere informatie bevatten.
Dit is de eerste editie van de collectie Keizer (AHA-uitgave 189-1). AHA-volgnummers
geven de vindplaats van de tekst in de geciteerde bron aan. Een overzicht van alle totnogtoe
gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
In deze serie verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via de
homepage van deze website onder AHA-familiedossiers of onder sommige plaatsnamen in de eerste kolom. Houd bij
het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.

Symbolen:
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doorhaling
renvooi (tekst in de marge)
cursivering of onderstreping
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
u (in handschrift)
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/opslagdatum
tussenvoeging (boven de tekst)
veranderd in
eerst gespeld als
verkorting, ligatuur of conjunctieteken
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Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:
– A...:
– Abraham (Abraham) de Keyzer:
5-10-1816: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 5-10-1816 No 13 / Heden den vyfden der maand
October eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen / Wessel de Keyzer oud drieënveertig jaren, van beroep Kledermaker – en Wander Gerritsen oud eenëndertig jaren van beroep Schoenmaker / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand October des jaars 1816 des voormiddags ten Zes uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesënzeventig
jaren is overleden Geesje Bouwmeester, zonder beroep, Weduwe van Abraham de Keyzer. / 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 de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Abraham Wilhelmus Constantinus (Abraham Willem Constantinus) Keijser:
17-6-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 17-6-1819 No. 125. / Op heden den Zeventiende
Juny achttien honderd en negentien, des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Derk
Gaymans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / den Heer Mr Diederik Gerard Adriaan van Hasselt oud vyf en dertig Jaren, Ontvanger
der directe Belastingen wonende onder Velp en den Heer Diederik Gerard de Vree oud twee en
twintig Jaren, Controleur Surnumerair der directe belastingen [#wonende] eerstgene wonende te Velp
en tweede binnen deze Stad / welke ons hebben verklaard, dat de Heer Abraham Willem
Constantinús Keijser, Militie Commissaris in het Ressort Arnhem, Lid der Provinciale Staten en
Raad der Stad Arnhem [√gehuwd met Vrouwe Maria Anna Van Collen / goedgekeurd.], neef van
tweede comparant den Zestiende dezer des middags om vier uren ten Zynen huise in de buurt van eerste comparant in den ouderdom van vyf en Zestig Jaren en negen maanden is overleden. / Waar van
Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens Ons is getekend /
D G A van Hasselt / D G de Vree / D Gaijmans // [cc 9-7-2000/6-2-2002 tB]
– Adrianus (Adriaan) Keizer:
4-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2997):
– Kind: Adriaan Keizer
– Geboren: 4-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil // [cc 21-5-2009/29-9-2009 tB]
– Alberta Johanna (Alberdina Johanna) Keyzer:
3-5-1862: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1214): [1862.] / 3 Mey geb. / 1 Juny gedoopt /
Alberdina Johanna / dochter van Harmen Keyzer en Hendrika Boesveld. // [cc 25-8-2009/16-72010 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – KEIZER (nr. 189-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 3

– Aleida (Alida) Keiser:
1-8-1785: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 1 / [ged.:] 7 Aügüs / 1785 / Maria Geertruid. d.v.
Den Heer J.B. Grimmelius Predikant alhier / en de Jüffroú Beatrix Smits / [get.:] de vader en Jüffroú
Alida Cok gbo Keiser // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida Gerharda (Aleida Gersina) Keizer:
8-10-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3570):
– Kind: Aleida Gersina Keizer
– Geboren: 8-10-1874
– Gedoopt: 29-11-1874
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil // [cc 8-6-2009/5-7-2009 tB]
– Anna, Anneken: zie sub Johanna
– Berendina (Detta) Keyzer:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1139), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 18
– Aantal gezinsleden: 20 [dit is nr. 18]
– Naam: Detta Keyzer
– Geboortejaar: –
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/21-4-2004 tB]
– Bernardus (Berent) Keijser:
?-6-1657: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..6-1657, onder het opschrift: “Op
Pinxteren 1657.”]: / [nummer:] 236. Berent Hermsen Keijser j.g. [:de “g” is onduidelijk] // [cc 19821999 tB]
– Bernardus Adrianus Maria (Bernardus Adrianus Maria) Keyser:
10-4-1940: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1087]: [geb./ged.] 10/10-4-1940:
Josephina Aleida Juliana / Parentes: Johannes Bernardus Eringfeld et Engelberta Catharina Bosman
(Azewijn) / Patrini: Julianus Wilh. Westerhof (Varsselder-Veldhunten) et Aleida Hillebrand-Meyer
(Gaanderen) / Observ.: Confirmata 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Bernardo Adriano
Maria Keyser in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 9 Julii 1965 // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catrina) de Keijzer:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1204): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw Archief
gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 247
– Aantal personen: 4 + 5 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 9]
– Naam: Catrina De Keijzer
– Leeftijd: 6 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
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– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 19-9-2003/12-11-2003 tB]
– Christina (Christina) Keizer:
15-8-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 376):
– Kind: Christina Keizer
– Geboren: 15-8-1837
– Gedoopt: 3-9-1837
– Vader: Derk Jan Keizer
– Moeder: Dersken Huiskes // [cc 30-10-2008/23-7-2010 tB]
– Christina (Christina) Keizer:
23-11-1838: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 825): [onder het kopje «1838-1839.»] / 23
November [1838] is geboren en gedoopt 16 December [1838] / Christina / Dochter van Derk Jan
Keizer [en] [Derkje>] Derske Huiskes. // [cc 4-7-2009/23-7-2010 tB]
– Christina (Christina) Keyzer:
30-3-1862: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1209): [1862.] / 30 Maart geb. / 11 Mey
gedoopt / Bernard, / zoon van Hendrik Oostrink en Christina Keyzer. // [cc 25-8-2009/8-9-2010 tB]
– Christina (Christina) Keizer:
16-4-1864: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1251): [1864.] / 16 April geb. / 5 Juny
gedoopt / Derk Jan / de Zoon van Hendrik Oostering en Christina Keizer // [cc 26-8-2009/6-9-2010
tB]
– Christina (Christina) Keizer:
3-4-1867: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1304): 1867 / 3 Apr geb en 5 Mei gedoopt / de
dochter van Hendrik Oosterink en Christina Keizer / genaamd Johanna Berendina // [cc 2-92009/31-8-2010 tB]
– Christina (Christina) Keijzer:
23-9-1869: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1354): [1869] / 23 Sept geb en 5 Dec.
gedoopt / Jantje / dochter van Hendrik Oostrink en Christina Keijzer // [cc 17-9-2009/28-8-2010 tB]
– Christophorus (Christoffel) Keizer:
18-7-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3324):
– Kind: Christoffel Keizer
– Geboren: 18-7-1872
– Gedoopt: 25-8-1872
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil // [cc 4-6-2009/16-8-2009 tB]
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– Cornelia (Neeltjen) Keizers:
24-3-1818: Overlijdensregister gemeente Voorst, 24-3-1818 No. 39 / Heden den vier en twintigsten
der maand Maart een duizend acht honderd en achttien, des morgens om negen uren, zijn voor ons Mr
Philip Pelgrim Everts Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Ambts Voorst, Provincie
Gelderland, verschenen / Egbert Hoegen oud acht en zestig jaren, daghuurder / en Teúnis Martens oud
zeven en zestig jaren, daghuurder / beide in het Kerspel Terwolde woonachtig, / dewelke ons hebben
verklaard, dat op den drie en twintigsten der maand Maart des jaars achttien honderd en achttien, des
morgens ten negen uren, in het huis No. 24 letter B. te Terwolde in den ouderdom van zeven jaren is
overleden Derk U’úldrinks Steenbergen, zoon van U’úldrink Steenbergen en Neeltjen Keizers beide
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 verklarende den tweeden declarant niet te kúnnen teekenen. / egbert hoegen / P.P.Everts // [cc 1982-1999 tB]
– Derkje: zie sub Theodora
– Detta: zie sub Berendina
– Elisabeth (Elizabeth) Keijser:
16-4-1767: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 101v, linkerkolom): / 1767. / [na:
“tot Ledematen aangenomen den 15 April”] / [na: “den 16 aangenomen”] / Elizabeth Keijser / naar
Zelhem 27 júny 1792. // // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elizabeth) Keyzers:
14-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 14-6-1817 No 35 / Heden den Veertienden der
maand Junij eenduizend achthonderd en zeventien, des Voordemiddags om acht uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Barenk (!) Landbouwer oud Zesendertig
jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Derk Dales dagloner oud twee en twintig jaren uit de
Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den dertienden der maand Juny des jaars 1817, des Avonds ten elf uren, in het huis No. 190 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van VyfenZestig jaren is overleden Elizabeth Keyzers, Ehevrouw
van Berend Dimmendal, in gemelde Buurschap en 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 voorlezing, door ons is onderteekend / Jan Willem
Barink / Derk Dales / Egb. Garretsen // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elizabeth) Keijzers:
18-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 18-6-1817 No 37. / Heden den Achttienden der
maand Junij eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om Zeven uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan ten Have dagloner oud drie en vyftig jaren, uit de
Buurschap Gaanderen / en Bernadus Wentink dagloner oud drie en Veertig jaren uit de Buurschap
Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zeventienden der maand Junij des jaars 1817, des voordemiddags ten elf uren, in het huis No. 190.
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binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en vyftig jaren is overleden Berend Dimmendal,
weduwnaar van Elizabeth Keijzers, in leven, Landbouwer. / 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 / Yan Ten have / Bernadus
Wentinck / Egb. Garretsen // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elizabeth) Keizer:
12-7-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 12-7-1820 No 24 / Heden den twaalfden der
maand Julij een duizend acht honderd en twintig, des nademiddags om half zeven uren, zijn voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem,
Provincie Gelderland, verschenen Alof Eelderink landbouwer oud vijf en vyftig jaren, en Hendrik
Bulten landbouwer oud drie en dertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den elfden der maand Julij 1820 des avonds ten elf
uren, in het huis No. 101 binnen dit Ambt, in den ouderdom van zeven en twintig Jaren is overleden
Jan Dimmendal eheman van Christina Lovink, en zoon van wijlen Berend Dimmendal en Elizabeth
Keizer. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt,
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons,
benevens door comparanten is onderteekend / A eelderik / H Bulten / S Horsting // [cc 17-4-2003/7-42006 tB]
– Esken (Esken) Keysers:
19-6-1652: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 81, sub “Anno 1652”): [getrouwd:]
den selúen dito [= 19-6-1652] / Esken Hermsen, Herman Keysers Sone van Nede / Ende Aeltien
Mengerinck, Herman Mengerincks nagelatene Dochter van Hengelo. // [cc 1982-1999 tB]
– Eva (Fenneken) Keizers:
24-5-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 24-5-1816 No [9>] 8 / Heden den Vier en twintigsten der maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om vier uren, zijn voor ons
Petrús, Jakobús, Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Jan Snellenborg oud Vier en Zestig jaren, Tapper van
beroep en Garrit Jan Grootenhuis oud acht en dertig jaren Boswagter van Beroep beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten der maand Meij
des jaars 1816 des voord[e]middags ten tien uren, in het huis No. 110 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeventig jaren is overleden Fenneken Keizers Dogter van Garrit Keizers en Henders
Page[n?] / 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 / P:J:H: Velsen / J: Snellenborg / G:J: Grotenhuis // [cc 1982-1999 tB]
– Fenneken: zie sub Eva
– Geertruida Hermina (Geertruida Harmina) Keizer:
1-1-1897: Geboortenregister gemeente Stad Doetinchem, 1-1-1897 No 1. / Heden den eersten Januari
achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Stad Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Hermanus Keizer van beroep tuinman oud
vier enveertig jaren, wonende binnen deze Gemeente, / die ons heeft verklaard dat Zyne huisvrouw
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Geertrui Schut Zonder beroep op Vrijdag den eersten der maand Januari dezes jaars des voormiddags
ten half elf uren, ten Zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk
hij verklaart de voornamen te geven van Geertruida Harmina / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Berend Luesink, van beroep landbouwer oud Zeven envyftig jaren en
van Derk Perebold van beroep Schilder oud negen entwintig jaren beiden wonende in deze gemeente
door de comparant als getuigen gekozen, welke akte wij na voorlezing hebben onderteekend met den
Comparant en de beide getuigen. / H Keizer / B Luesink / D. Perebolt / v Lawick v Pabst // [cc 19821999 tB]
– Gerharda (Garretjen) Keijsders:
23-2-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 23-2-1819 No 8 / Heden den Drieentwintigsten der maand Februarii een duizend acht honderd en negentien, des voordemiddags om half twaalf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Derk Roemaat landbouwer oud acht en vijftig
jaren, en Antoon ter Voert landbouwer oud Zes en twintig jaren, beide in de Buurschap Dichteren
onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten der maand
februarij 1819 des nachts ten half twaalf uren, in het huis No. 42 binnen dit Ambt, in den ouderdom
van acht en veertig jaren is overleden Garretjen Keijsders (!) echtgenoote van Jan te Winkel
landbouwer wonende in opgenoemde Buurtschap / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris en eersten comparant is
onderteekend, hebbende den tweeden Comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / Dk Roemaat / S
Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerretjen) Keijsders:
11-1-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 11-1-1820 No 3 / Heden den Elfden der
maand Januarij een duizend acht honderd en twintig, des nademiddags om half vijf uren, zijn voor ons
Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem,
Provincie Gelderland, verschenen Jan Klaawer landbouwer oud twee en vyftig jaren, en Antoon ter
Voert landbouwer oud Zeven en twintig jaren, beide in de Buurschap Dichteren onder dit Ambt
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den elfden der maand Januarij 1820 des morgens
ten negen uren, in het huis No. 42 binnen dit Ambt, in den ouderdom van twee en twintig Jaren is
overleden Johanna te Winkel ongehuwd, dochter van Jan te Winkel Landbouwer en van Gerretjen
Keijsders. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door
ons benevens door eersten comparant is onderteekend, hebbende tweeden comparant verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / J Klaawer / S Horsting // [cc 20-9-2002/24-3-2006 tB]
– Gerharda (Gerritje) Keizer:
8-6-1851: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1405):
– Kind: Henrietta Wilhelmina Siebelink
– Geboren: 8-6-1851
– Gedoopt: 20-7-1851
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritje Keizer // [cc 8-1-2009/6-3-2010 tB]
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– Gerharda (Gerritje) Keizer:
18-5-1854: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1619):
– Kind: Bernard Siebelink
– Geboren: 18-5-1854
– Gedoopt: 18-6-1854
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritje Keizer // [cc 20-2-2009/14-2-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Keizer:
18-7-1856: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1767):
– Kind: Jan Willem Siebelink
– Geboren: 18-7-1856
– Gedoopt: 31-8-1856
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritjen Keizer // [cc 27-2-2009/19-1-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Keizer:
21-1-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1975):
– Kind: Henrietta Wilhelmina Siebelink
– Geboren: 21-1-1859
– Gedoopt: 27-2-1859
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritjen Keizer // [cc 4-3-2009/29-12-2009 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Keizer:
13-7-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2196):
– Kind: Antonij Siebelink
– Geboren: 13-7-1861
– Gedoopt: 25-8-1861
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritjen Keizer // [cc 3-4-2009/1-12-2009 tB]
– Gerharda (Garritjen) Keizer:
6-12-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2409):
– Kind: Jan Siebelink
– Geboren: 6-12-1863
– Gedoopt: 27-12-1863
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Garritjen Keizer // [cc 19-4-2009/14-11-2009 tB]
– Gerharda (Gerritje) Keijser:
2-4-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2638):
– Kind: Gerritje Siebelink
– Geboren: 2-4-1866
– Gedoopt: 29-4-1866
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– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritje Keijser // [cc 23-4-2009/25-10-2009 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Keijzer:
26-5-1868: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2865):
– Kind: Jan Siebelink
– Geboren: 26-5-1868
– Gedoopt: 28-6-1868
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritjen Keijzer // [cc 30-4-2009/8-10-2009 tB]
– Gerharda (Gerritje) Keiser:
3-6-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3098):
– Kind: Hendrika Siebelink
– Geboren: 3-6-1870
– Gedoopt: 26-6-1870
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritje Keiser // [cc 26-5-2009/18-9-2009 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Keizer:
24-7-1873: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3439):
– Kind: Derk Jan Siebelink
– Geboren: 24-7-1873
– Gedoopt: 31-8-1873
– Vader: Steven Siebelink
– Moeder: Gerritjen Keizer // [cc 6-6-2009/24-7-2009 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Keijser:
23-6-1792: Dodenboek R.K. kerk Vianen (Z.H.), 1736-1814 [vrij weergegeven]: Gerardus Keijser /
woonplaats: Vianen / overleden op 23-6-1792 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Keizers:
24-5-1816: Overlijdensregister gemeente Borculo, 24-5-1816 No [9>] 8 / Heden den Vier en twintigsten der maand Meij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om vier uren, zijn voor ons
Petrús, Jakobús, Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Borculo, Provintie Gelderland, verschenen Jan Snellenborg oud Vier en Zestig jaren, Tapper van
beroep en Garrit Jan Grootenhuis oud acht en dertig jaren Boswagter van Beroep beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten der maand Meij
des jaars 1816 des voord[e]middags ten tien uren, in het huis No. 110 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeventig jaren is overleden Fenneken Keizers Dogter van Garrit Keizers en Henders
Page[n?] / 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 / P:J:H: Velsen / J: Snellenborg / G:J: Grotenhuis // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Keijser:
27-1-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 27-1-1849 No 20: Heden den Zeven en twintigsten
der maand Janúarij één duizend acht honderd negen en veertig, zijn voor ons Jan van der Zande Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland,
verschenen Jan Hendrik Klein Hesseling oud vier en Zestig jaren, Landboúwer en Johannes Húls oud
Drie en Dertig jaren, Klompenmaker beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Janúarij des jaars achttien honderd negen en veertig,
des avonds ten Zeven uren, in de Sillevoldsche búúrt in het huis No 239 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Veertig Jaren is overleden Gradús Keijser, Landboúwer, geboren en woonachtig
geweest binnen deze Gemeente, eheman van Theodora Emsink Landboúwster wonende onder Sillevold, en Zoon van wijlen de Echtelieden Hendrik Keijser en Grada Pothof. / 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 h Kleinhesling / J Huls / J:V:D:Zande
// [cc (webfoto) 29-4-2010/12-7-2012 tB]
– Gosuinus (Gosen) Keisers:
13-6-1784: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1784. / [sc.: Juni] 13 / Antoni Smekes. Z:v: Jan Smekes onder Gendringen / en Hendrina Keisers d:v: Gosen Keisers onder Silwold. / [getrouwd:] Jul. 4 //
[cc 1982-1999 tB]
– Gosuinus (Gosen) Keizer:
30-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-8-1833 No 59 / Heden den Dertigsten der
maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des Voormiddags om Tien uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernadús ter Maat, landbouwer oud Drie en
Zeventig jaren, en Hendrik Ruesink, linnenwever oud Zeven en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Vrydag den dertigsten der maand Aúgústús
een duizend acht honderd drie en dertig, des nachts ten Een uren, in het huis No. 263 in Megchelen
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Megchelt Keizer,
Zonder beroep geboren in de gemeente Wisch, en woonachtig geweest in deze gemeente wedúwe van
wijlen Gerrit ter Horst, en dochter van wylen de Ehelieden Gosen Keizer en Dersken Nelzen / 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. / B T maat / H Rúesink / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/15-52006 tB]
– Hendrica (Hendrina) Keisers:
13-6-1784: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1784. / [sc.: Juni] 13 / Antoni Smekes. Z:v: Jan
Smekes onder Gendringen / en Hendrina Keisers d:v: Gosen Keisers onder Silwold. / [getrouwd:]
Jul. 4 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Keizer:
29-6-1801: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 292: den 29 Juny gebooren,
/ Den 5 Julij gedoopt / Hendrika. / [Ouders:] Wessel Keizer en Janna Scholten // [cc 4-4-2003/25-102007 tB]
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– Hendrica (Henders) Keizers:
8-2-1817: Overlijdensregister gemeente Borculo, 8-2-1817 (nummer) 5 / Heden den achtsten der
maand Febrúary eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om negen uren, zijn voor
ons Petrús, Jakobús, Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen / Garrit Jan Grotenhúis oud negen en dertig
jaren, Boswagter van het Koninglijk Domein te Borculo / en Arend Jan Wissink oud negen en twintig
jaren Dagloner van beroep / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat
op den Zevenden der maand Febrúarij des jaars 1816, [:ongetwijfeld een verschrijving)] des
nademiddags ten een uren, in het huis No. 110 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zes en
veertig jaren is overleden Jenneken Keizers, Dogter van Henders Keizers woonagtig te Geesteren, en
wede van wijlen Jan Morgenstern. / 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 / P:J:H: Velsen / G:J: Grotenhuis / A J Wissink // [cc
1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Keizer:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1513), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 237:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 184
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 2)
– Naam: Hendrika Keizer
– Geboortedatum: den 10 Sept 1761
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 2 H: Keizer overleden / No 5 T Berndsen vert Mei 1829. naar Sub No 286
// [cc 10-6-2004/29-8-2004 tB]
– Hendrica (Hendrina) Keizer:
25-3-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1830 No 33 / Heden den Vijfentwintigsten
der maand Maart een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge:
Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd / goedgekeurd] Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart Visser boerenKnecht
oud Negen en twintig jaren, en Arend Venhorst, Landboúwer oud Vier en Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden donderdag den Vijf en twintigsten
der maand Maart een duizend acht honderd dertig, des morgens ten vier uren, in het huis No. 248 in
Megchelen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en twintig Jaren is overleden. Hendrina
te Velde, Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze gemeente,
ongehuwde dochter van wylen Hendrik Jan te Velde en van diens nagelatene wedúwe Hendrina
Keizer, Landbouwster in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met
den eerst genoemden getúigen, verklarende laatstgenoemden getuigen daartoe door ons aangezocht
Zynde niet te Kunnen Schrijven / onder goedkeúring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Keizer:
2-12-1872: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1420): [onder het kopje «1873»:] / 2 Dec.
[1872] geb en 2 Feb. [1873] gedoopt / Hendrika / Dochter van Harmen Keizer en Berendina
Boesveld. // [cc 24-9-2009/16-7-2010 tB]
– Hendrica Johanna (Hendrika Johanna) Keizer:
21-11-1867: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1316): [onder het kopje «1868»:] / 21 Nov
1867 geb en 5 Januari [1868] gedoopt / de dochter van Herman Keizer en Berendina Boesveld, /
genaamd Hendrika Johanna // [cc 2-9-2009/16-7-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) Keizer:
11-11-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 11-11-1814 No 51. / Heden den Elfden der Maand
November eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der
Gemeente van Terborg, gecompareerd Arend Jan Kolenbrander, oud zevenëndertig Jaren, Landbouwer, woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Vrouwelyk geslacht,
heeft voorgesteld, den Tienden der Maand van November eenduizend achthonderd veertien, des
Nachts om Twaalf uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw Berendjen Klein Nibbelink geboren, en
aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Hendrika Johanna. / De gezeide
verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Hendrik Keizer, oud zesendertig
jaren, Kolenbrander woonachtig te Sillevold en van Evert Geurink oud Vijfëndertig jaren, Landbouwer woonachtig te Sillevold / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na
gedane voorlezing hebben wij geteekend met de getuigen, hebbende de Vader van het Kind, voornoemd, op onze gedane requisitie om te tekenen, verklaard niet te Kunnen Schrijven, ten gezegden
dage en Jare. / Hendryk Keyser / Everd Geurynk / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Keizer:
10-12-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 10-12-1814 No 55. / Heden den Tienden der
Maand December eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der
Gemeente van Terborg, gecompareerd Bernardus Pothoff, oud Negenëndertig Jaren, Koopman,
woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het Mannelijk geslacht, heeft
voorgesteld, den Negenden der Maand van December eenduizend achthonderd veertien, des nademiddags om Twee uren uit hem Declarant, en Zijne huisvrouw Gerritjen Kroets, geboren, en aan hetwelk
hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Johannes. / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Bernardus Sluiter oud Zesënveertig jaren, Wever, woonachtig te Sillevold, en van Hendrik Keizer, oud Zesëndertig jaren, Kolenbrander woonachtig te Sillevold
/ Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij
geteekend met de Vader van het Kind, en de Getuigen, ten gezegden Dage en Jare. // B Pothof / Bernadús Slúijter / Hendrijk Keijser / Pliester vice Burgemr // [cc (webfoto) 23-11-2010/25-11-2010 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Keijzer:
1-2-1816: Geboortenregister gemeente Terborg, 1-2-1816 No 7. / Heden den Eersten der maand
Februarij eenduizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons Hendrik
Willem Pliester, Vice Burgemeester gedelegueerden Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Terborg, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Hesselink van Beroep Kleermaker,
oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Johanna ter Horst oud Vierentwintig jaren, op Dingsdag den Dertigsten der Maand Januarij, des voordemiddags ten Elf uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerritjen / waarvan wij deze acte,
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernardus Sluiter, Wever, oud Zeven ën Veertig jaren,
en van Hendrik Keijzer, Landbouwer oud Zeven ën Dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Keizer:
19-4-1816: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 19-4-1816 No. 80. / Op heden den negentiende
April agttien honderd [en>] Zestien om twaalf uren compareerden voor Ons Mr Jacob Nicolaas Van
Eck President Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gysbert Van Koppenhage oud Zeven entwintig Jaren, Landbouwer en Bernardus Souverein oud negen en twintig Jaren PassementwerkersKnecht wonende beide in de varKen Straat / welke
ons hebben verklaard dat Hendrik Josúa Keizer, Zoon Van Hendrik Keizer en van Catharina Elisabeth Van Hemert, den agtiende dezer maand, des voormiddags om Elf uuren ten huize Zyner ouders
in de buurt van Comparanten Woonende in den ouderdom van elf weeken is overleden. / waarvan wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door [de>] eers[te] comparanten (!) benevens ons is
getekend, hebbende tweede comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / J N. van Eck / G: V:
Coppen Haagen // [cc 11-6-2001/17-9-2006 tB]
– Hemdricus (Hendrik) Keijser:
27-1-1849: Overlijdensregister gemeente Wisch, 27-1-1849 No 20: Heden den Zeven en twintigsten
der maand Janúarij één duizend acht honderd negen en veertig, zijn voor ons Jan van der Zande Búrgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Klein Hesseling oud vier en Zestig jaren, Landboúwer en Johannes Húls oud
Drie en Dertig jaren, Klompenmaker beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Zes en twintigsten der maand Janúarij des jaars achttien honderd negen en
veertig, des avonds ten Zeven uren, in de Sillevoldsche búúrt in het huis No 239 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Veertig Jaren is overleden Gradús Keijser, Landboúwer, geboren en
woonachtig geweest binnen deze Gemeente, eheman van Theodora Emsink Landboúwster wonende
onder Sillevold, en Zoon van wijlen de Echtelieden Hendrik Keijser en Grada Pothof. / 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 h Kleinhesling / J Huls /
J:V:D:Zande // [cc (webfoto) 29-4-2010/12-7-2012 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Keizer:
13-5-1940: Grafsteen op het oorlogskerkhof op de Grebbeberg bij Rhenen: Hendrik Keizer, geb. 1911-1917, ovl. 13-5-1940, Korp. 1-III-8 R.I., graf nr. 5-42 // [cc 3-3-2006 tB]
– Hendricus Jozua (Hendrik Josua) Keizer:
19-4-1816: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 19-4-1816 No. 80. / Op heden den negentiende
April agttien honderd [en>] Zestien om twaalf uren compareerden voor Ons Mr Jacob Nicolaas Van
Eck President Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gysbert Van Koppenhage oud Zeven entwintig Jaren, Landbouwer en Bernardus Souverein oud negen en twintig Jaren PassementwerkersKnecht wonende beide in de varKen Straat / welke
ons hebben verklaard dat Hendrik Josúa Keizer, Zoon Van Hendrik Keizer en van Catharina Elisabeth Van Hemert, den agtiende dezer maand, des voormiddags om Elf uuren ten huize Zyner ouders
in de buurt van Comparanten Woonende in den ouderdom van elf weeken is overleden. / waarvan wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door [de>] eers[te] comparanten (!) benevens ons is
getekend, hebbende tweede comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / J N. van Eck / G: V:
Coppen Haagen // [cc 11-6-2001/17-9-2006 tB]
– Hermanus (Herman) Keijser:
?-4-1650: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1650, onder het opschrift: “An~o
1650. Op Paesschen gewonnen.”]: / [nummer:] 165. Herman Keijser. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Keysers:
19-6-1652: RBS 912 (trouwboek N.H. kerk Hengelo Gld., volgnr. 81, sub “Anno 1652”): [getrouwd:]
den selúen dito [= 19-6-1652] / Esken Hermsen, Herman Keysers Sone van Nede / Ende Aeltien
Mengerinck, Herman Mengerincks nagelatene Dochter van Hengelo. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Keijser:
?-6-1657: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..6-1657, onder het opschrift: “Op
Pinxteren 1657.”]: / [nummer:] 236. Berent Hermsen Keijser j.g. [:de “g” is onduidelijk] // [cc 19821999 tB]
– Hermanus (Herman) Keijser:
?-4-1658: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1658, onder het opschrift: “An~o
1658. Op Paesschen.”]: / [nummer:] 256. Fenne Hermans. húijs vroúw Herman Keijser. // [cc 19821999 tB]
– Hermanus (Harmen) Keyzer:
3-5-1862: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1214): [1862.] / 3 Mey geb. / 1 Juny gedoopt /
Alberdina Johanna / dochter van Harmen Keyzer en Hendrika Boesveld. // [cc 25-8-2009/16-7-2010
tB]
– Hermanus (Harmen) Keizer:
13?-8-1864: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1255): [1864.] / 13 [of te lezen als 12?] Aug
geb. / 2 Oct. gedoopt / Jantje en Willemina / dochters van Harmen Keizer en Hendrika Boesveld. //
[cc 26-8-2009/16-7-2010 tB]
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– Hermanus (Herman) Keizer:
21-11-1867: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1316): [onder het kopje «1868»:] / 21 Nov
1867 geb en 5 Januari [1868] gedoopt / de dochter van Herman Keizer en Berendina Boesveld, /
genaamd Hendrika Johanna // [cc 2-9-2009/16-7-2010 tB]
– Hermanus (Herman) Keizer:
7-3-1870: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1361): [1870] / 7 Maart geb en 3 April gedoopt / Jan Willem / Zoon van Herman Keizer en Berendina Bosveld. // [cc 21-9-2009/16-7-2010 tB]
– Hermanus (Harmen) Keizer:
2-12-1872: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1420): [onder het kopje «1873»:] / 2 Dec.
[1872] geb en 2 Feb. [1873] gedoopt / Hendrika / Dochter van Harmen Keizer en Berendina
Boesveld. // [cc 24-9-2009/16-7-2010 tB]
– Hermanus (Hermanus) Keizer:
1-1-1897: Geboortenregister gemeente Stad Doetinchem, 1-1-1897 No 1. / Heden den eersten Januari
achttien honderd zeven-en-negentig, is voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Stad Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Hermanus Keizer van beroep
tuinman oud vier enveertig jaren, wonende binnen deze Gemeente, / die ons heeft verklaard dat Zyne
huisvrouw Geertrui Schut Zonder beroep op Vrijdag den eersten der maand Januari dezes jaars des
voormiddags ten half elf uren, ten Zijnen huize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
aan hetwelk hij verklaart de voornamen te geven van Geertruida Harmina / Waarvan wij deze akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Berend Luesink, van beroep landbouwer oud Zeven envyftig jaren en van Derk Perebold van beroep Schilder oud negen entwintig jaren beiden wonende in
deze gemeente door de comparant als getuigen gekozen, welke akte wij na voorlezing hebben onderteekend met den Comparant en de beide getuigen. / H Keizer / B Luesink / D. Perebolt / v Lawick v
Pabst // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jacobus (Jacob) Keijzer:
15-4-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2741):
– Kind: Wilhelmina Hermina Adolphina Emelie Keijzer
– Geboren: 15-4-1867
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Jacob Keijzer
– Moeder: Anna Petronella Luijken // [cc 27-4-2009/17-10-2009 tB]
– Jacobus (Jacob) Keyzer:
16-11-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3016):
– Kind: Wilhelmina Hermina Adolphina Emielie Keyzer
– Geboren: 16-11-1869
– Gedoopt: 19-12-1869
– Vader: Jacob Keyzer
– Moeder: Anna Petronella Luyken // [cc 22-5-2009/28-9-2009 tB]
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– Johanna (Anna) Keijser:
12-9-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 12-9-1816 [ongenummerde akte nr. 38]: Heden
den Twaalfden der maand September een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Elf
uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Wolters, Molenaars
Knecht oud acht en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Anna Keijser oud een en dertig
jaren, op Woensdag den Elfden der maand September voormd, des avonds ten negen uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Hendrik Jan /
waarvan wij deze acte, hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernardus Dicker Loodgieter,
oud, (!) oud Zeven en dertig jaren, en van Bernardus Gregoor Kledermaker oud drie en twintig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend, benevens door twee der Comparanten en den Secretaris, hebbende Bernardus Dicker verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J: H: Wolters / B: Gregoor / E: J: Planten / G: C:
Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Keizers:
8-2-1817: Overlijdensregister gemeente Borculo, 8-2-1817 (nummer) 5 / Heden den achtsten der
maand Febrúary eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om negen uren, zijn voor
ons Petrús, Jakobús, Herman Velsen Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Borculo, Provintie Gelderland, verschenen / Garrit Jan Grotenhúis oud negen en dertig jaren,
Boswagter van het Koninglijk Domein te Borculo / en Arend Jan Wissink oud negen en twintig jaren
Dagloner van beroep / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Zevenden der maand Febrúarij des jaars 1816, [kennelijk een verschrijving)] des nademiddags ten een
uren, in het huis No. 110 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zes en veertig jaren is overleden Jenneken Keizers, Dogter van Henders Keizers woonagtig te Geesteren, en wede van wijlen Jan
Morgenstern. / 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 / P:J:H: Velsen / G:J: Grotenhuis / A J Wissink // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jantje) Keizer:
23-4-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 906): [sub «1824 baptizati sunt»] 23
April: / Theodora / F:l: Bernardi terhorst et Joannae Brouwer Par: / Theodorus Brouwer, et Jantje
Keizer Susc: // [cc 31-10-2007/14-1-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Keizer:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2106), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 315:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 248
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 2)
– Naam: Johanna Keizer
– Geboortedatum: den 2 Nov 1765
– Godsdienst: R.C.
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– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: 30. April. 1826. [het is onduidelijk of deze datum op het hele gezin betrekking heeft of bijvoorbeeld alleen bij nr. 4 hoort, ter hoogte waarvan dit gegeven vermeld wordt]
– Vertrokken of overleden: 5 W Visser vert Mei 1827 naar Sub No 156 / 3 Johanna vert Mei
[nogmaals:] Mei 1827 naar Anholt / 4 Geertruid vert Sept 1828 naar Sub No [niet ingevuld] / 4
Geertruid Sub No 328 / 10[)] Mei 1828 naar het Pruissische. // [cc 15-7-2004/29-9-2004 tB]
– Johanna (Janna) Keijzers:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 24): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw-Archief gemeente Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Buiten de Koepoort
– Huisnummer: A 3
– Aantal personen: 7 [dit is nr. 7]
– Naam: Janna Keijzers
– Leeftijd: 28 jaar
– Geboorteplaats: Neede
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Dienstbode
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 18-7-2003/15-9-2003 tB]
– Johanna (2x) (Jantjen/Jantjen) Keizer:
26-10-1857: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 1876):
– Kind: Jantjen Keizer
– Geboren: 26-10-1857
– Gedoopt: 29-11-1857
– Vader: onbekend
– Moeder: Jantjen Keizer // [cc 4-3-2009/10-1-2010 tB]
– Johanna (Anna) Keizer:
10-2-1863: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1229): [1863.] / 10 Feb geb. / 1 Maart ged. /
Hendrika Johanna / dochter van Bernard Hendriks en Anna Keizer. // [cc 25-8-2009/6-9-2010 tB]
– Johanna (Jantje) Keizer:
13?-8-1864: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1255): [1864.] / 13 [of te lezen als 12?] Aug
geb. / 2 Oct. gedoopt / Jantje en Willemina / dochters van Harmen Keizer en Hendrika Boesveld. //
[cc 26-8-2009/16-7-2010 tB]
– Johanna (Johanna) Keiser:
2-2-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2518):
– Kind: Jan Willem Bosboom
– Geboren: 2-2-1865
– Gedoopt: 26-3-1865
– Vader: Gerrit Jan Bosboom
– Moeder: Johanna Keiser // [cc 22-4-2009/3-11-2009 tB]
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– Johanna (Anneke) Keizer:
27-1-1866: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1283): [1866] / 27 Jan. geb en 11 Maart
gedoopt / de zoon van Bernard Hendriks en Anneke Keizer / genaamd Bernadus. // [cc 30-8-2009/29-2010 tB]
– Johanna (Anneke) Keizer:
1-9-1868: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1335): [1868] / 1 Sept geb. en 4 Oct. gedoopt /
Jan Willem / Zoon van Bernard Hendriks en Anneke Keizer // [cc 14-9-2009/29-8-2010 tB]
– Johanna (Anneken) Keizer:
19-3-1871: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1388): [1871] / 19 Maart geb en 2 April
gedoopt / Hendrik Jan / Zoon van Bernard Hendriks en Anneken Keizer. // [cc 21-9-2009/26-8-2010
tB]
– Johanna Gesina (Johanna Gezina) de Keijzer:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1203): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw Archief
gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 247
– Aantal personen: 4 + 5 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 8]
– Naam: Johanna Gezina De Keijzer
– Leeftijd: 9 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongedochter”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 19-9-2003/12-11-2003 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrina) Keizer:
26-2-1805: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 331: Den 26 February geb. /
den 3 Maart gedoopt. / Johanna Hendrina / [Ouders:] Wessel Keizer, en Janna Scholten. // [cc 4-42003/22-10-2007 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendriena) de Keyzer:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 429), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 58
– Aantal gezinsleden: 8 [dit is nr. 6]
– Naam: Johanna Hendriena de Keyzer
– Geboortejaar: 1805
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken // [cc 6-2-2004/31-3-2004 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – KEIZER (nr. 189-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 19

– Johannes (Jan) Kyser:
15-4-1772: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 107v, rechterkolom): / 1772. / [na:
“tot Ledematen aangenomen den 15 April”] / Jan Kyser // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Keijzer:
24-4-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 24-4-1816 No 17 / Heden den Vierentwintigsten
der maand April eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om Acht uren, [#zijn voor] is
bij ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, [#verschenen] [#... oud ... jaren, ... / en ... oud ... jaren ... /
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den ... der maand ... des
jaars 1816, des ... ten ... uren, in het huis No. ... binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... jaren
is overleden] [vervangen door de volgende tekst:] ontvangen een Dood Extract uit het Militair Hospitaal te Breda, afgegeven door Roeloff [:rest van de naam ontbreekt] Hospitaal Meester van bovengemeld Hospitaal in dato den veertienden April dezes Jaars, en geviseerd door den onder Inspecteur W.
Van Wyck, in welk Extract wordt verklaard, dat op den Veertienden der maand April des jaars 1816,
in het opgemelde Hospitaal te Breda is overleden Jan Keijzer, Arrestant bij ’s Lands Militair Provoost te Breda / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing,
door ons is onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Keiser:
7-2-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 7-2-1843 No 5. / Heden den Zevenden der maand
febrúarij één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik Schepers, Búrgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen:
Johannes Keiser oud vier en dertig jaren, adsistent Geregtsdienaar en Derk Willem Prinsen oud Zes
en dertig jaren, Baardscheerder beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben [#verklaard] [√doorgehaald: “verklaard” en bijgevoegd “levenloos aangegeven een kind van ’t vrouwelijk
geslacht” / voorts doorgehaald “in den oúderdom van – is overleden” / geappr.], dat op den Zevenden
der maand febrúarij des jaars achttien honderd drie en veertig, des morgens ten Zeven uren, in ’t Dorp
in het huis, No. 106 binnen deze Gemeente, [#in den ouderdom van – is overleden] door Anna
Catharina Tobe, Zonder beroep, húisvroúw van Jan Berend Jansen, Koopman, beide wonende in deze
Gemeente, is ter wereld gebragt, / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de
aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Keijzer:
10-7-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 10-7-1867 No 53: Heden den Tienden Julij
achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewijk Ebeling Burgemeester Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen Johannes van
Dreumel, arbeider oud Zestig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in het dorp dewelke ons verzocht
heeft op te maken acte van geboorte van een Zoon welke Zyne huisvrouw Johanna Wensing, Zonder
beroep, alhier wonende op Maandag den Achtsten der maand Julij dezes jaars, des namiddags ten
twee uren, in zijne woning ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden
gegeven de voornaam van Engelbert / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Grades Arnoldus Heesen, landbouwer, oud een en Zeventig jaren, en van Johannes Keijzer,
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arbeider oud Zeven en Vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als
getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Comparant en de getuigen // J V Dreumel / G A
Heesen / J Keyzer / Ebeling // [cc (webfoto) 1-4-2010/13-2-2011 tB]
– Johannes (Johannes) Keyzer:
10-7-1867: Geboortenregister gemeente Dinxperlo, 10-7-1867 No 54: Heden den Tienden Julij achttien honderd zeven en zestig, is voor ons Pieter Lodewyk Ebeling Burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen Johannes van
Dreumel, arbeider oud Zestig jaren, woonachtig in deze Gemeente, in het dorp dewelke ons verzocht
heeft op te maken acte van geboorte van een Dochter welke Zijne huisvrouw Johanna Wensing
Zonder beroep, alhier wonende op Maandag den Achtsten der maand Julij dezes jaars, des namiddags
ten Ruim twee uren, in zijn woning ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal
worden gegeven de voornaam van Catharina / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van Grades Arnoldus Heesen, landbouwer, oud een en Zeventig jaren, en van
Johannes Keyzer, arbeider oud Zeven en Vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de
comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Comparant en de getuigen // J
V Dreumel / G A. Heesen / J. Keyzer. / Ebeling // [cc (webfoto) 1-4-2010/13-2-2011 tB]
– Johannes (Johannes) Keijser:
26-1-1922: Overlijdensregister gemeente Wisch, 26-1-1922 No 18. / Heden, den zes en twintigsten
Januari negentien honderd-twee-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Wisch, Willem Sticker oud vijf en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende alhier, en Theodorus Wilhelmus Huls oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende
alhier, die verklaarden, dat op den vier en twintigsten Januari dezes jaars, des voormiddags ten drie
ure te Silvolde in het huis nummer vijfhonderd vijf en veertig in den ouderdom van twee en zeventig
jaren is overleden: Geertruida Pothoff, zonder beroep, geboren en wonende te Wisch, weduwe van
Johannes Keijser, dochter van Everhardus Pothoff en van Johanna Westerveld, beiden overleden. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (J.) Keizer:
16-10-1994 (overlijdensadvertentie): Heden ging van ons heen onze zuster, schoonzuster en tante
Wilhelmina Hendrika Luimes / echtgenote van B.J. te Rietstap / op de leeftijd van 73 jaar. /
Williamsburg (Canada): G.J. Luimes [en] Kr. Luimes-v. Oudennaaden / Zeist: J. Stomp-Luimes /
Marknesse: G.W. Luimes [en] A. Luimes-v.d. Wal / Doetinchem: A.Th. Keizer-Luimes [en] J.
Keizer / Eefde: F. Enserink-Luimes / Toronto (Canada): J.H. Luimes [en] F. Luimes-v. Dorsten /
Doetinchem: D.J. Luimes [en] L.E. Luimes-Semmelink / Neven en nichten / Doetinchem, 16 oktober
1994 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Keizer:
7-1-2000 (overlijdensadvertentie): “’k Sla d’ogen naar ’t gebergte heer vanwaar ik dag en nacht des
Hoogsten bijstand wacht.” / Na een langdurig ziekbed is rustig ingeslapen mijn lieve echtgenote, onze
lieve moeder en oma Anna Theodora Luimes / echtgenote van Jan Keizer / [geboren:] Doetinchem,
11 maart 1923 / [overleden:] Doetinchem, 2 januari 2000 / Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle
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verzorging die zij in verpleeghuis “Den Ooiman” heeft mogen ontvangen. / Doetinchem: Jan Keizer /
Warnsveld: Ineke en Ab [en] Sander [en] Martine / Driebergen: Henk en Hellie [en] Julian / Utrecht:
Harry en Zsuzsi [en] Tibor / Doetinchem: Annita en Erik / Doetinchem: Frieda en Alfons [en] Berry /
Nemahoweg 6, 7008 AE Doetinchem / De begrafenis heeft op 7 januari in besloten kring plaatsgevonden op begraafplaats Slangenburg te Doetinchem. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Abraham (Jan Abram) de Keijzer:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1202): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 247
– Aantal personen: 4 + 5 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 7]
– Naam: Jan Abram De Keijzer
– Leeftijd: 11 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: ongehuwd (“Jongman”)
– Beroep of relatie: Kind
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 19-9-2003/12-11-2003 tB]
– Johannes Justinus (Johannes Justinus) Keyzer:
14-8-1758: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 92v, linkerkolom): 1758 / [na 14-8] /
van Arnhem / Johannes Jústinús Keyzer // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Keizer:
10-3-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2736):
– Kind: Derk Willem Keizer
– Geboren: 10-3-1867
– Gedoopt: 28-4-1867
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritjen Bruil // [cc 27-4-2009/17-10-2009 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Keizer:
4-9-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2997):
– Kind: Adriaan Keizer
– Geboren: 4-9-1869
– Gedoopt: 31-10-1869
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil // [cc 21-5-2009/29-9-2009 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Keizer:
7-3-1870: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1361): [1870] / 7 Maart geb en 3 April gedoopt / Jan Willem / Zoon van Herman Keizer en Berendina Bosveld.
[cc 21-9-2009/16-7-2010 tB]
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– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Keizer:
18-7-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3324):
– Kind: Christoffel Keizer
– Geboren: 18-7-1872
– Gedoopt: 25-8-1872
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil // [cc 4-6-2009/16-8-2009 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Keizer:
25-9-1872: Geboortenregister gemeente Ambt Doetinchem, 25-9-1872 No. 74. / Heden den Vijfentwintigsten September achttien honderd twee en zeventig, is voor ons Gerrit Jan Horsting Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambts Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen
Gerbert Bakker, bewaarder bij s’Rijks gevangenis “de Kruisberg”, oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, te Langerak, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van
eene dochter welke Zijne echtgenoote Elizabeth Verhoeff, Zonder beroep, op Dingsdag den vier en
twintigsten der maand September dezes jaars, des namiddags ten half Zes uren, te zijnen huize ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zal worden gegeven de voornaam van
Gerritje. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Johan Wilhelm Kok,
gepensioneerd militair, oud Zes en veertig jaren, en van Jan Willem Keizer, brievenbode, oud
negenentwintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze
gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend met den Comparant en beide getuigen. / G Bakker / J W Kok / J W Keizer
/ G J Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Keizer:
8-10-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3570):
– Kind: Aleida Gersina Keizer
– Geboren: 8-10-1874
– Gedoopt: 29-11-1874
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritje Bruil // [cc 8-6-2009/5-7-2009 tB]
– K...: / – L...: nog geen gegevens.
– Maria (Maria) Keijzer:
14-4-1832: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 727): April 14 [1832] is geboren de Zoon van
Reind Loman en Maria Keijzer / gedoopt den 10 Junii / genaamd Fredrik. // [cc 21-6-2009/21-72010 tB]
– Maria (Maria) Keizer:
13-7-1834: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 756): 13 Julii [1834] is geboren de Zoon van
Reind Loman en Maria Keizer, / gedoopt den 3 Aúg; / genaamd Jan Willem. // [cc 25-6-2009/20-72010 tB]
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– Maria (Maria) Keijzer:
11-10-1836: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 791): 11 October [1836] is geboren, en den
27. Nov. gedoopt / Harmina Johanna / dochter van: Reind Looman en Maria Keijzer. // [cc 1-72009/20-7-2010 tB]
– Maria (Maria) Keyzer:
3-3-1838: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 809): 3 Maart [1838] [is] geboren en 1 April
gedoopt / Hendrik Jan / Zoon van Reind Loman en Maria Keyzer. // [cc 2-7-2009/20-7-2010 tB]
– Maria (Maria) Keizer:
25-2-1841: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 853): 25 February [1841] is geboren en den
21 Maart gedoopt / Willem / Zoon van Reind Loman en Maria Keizer // [cc 5-7-2009/20-7-2010 tB]
– Maria (Maria) Keizer:
10-10-1843: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 887): Geboren den 10den October 1843 en
den 19den November [1843] gedoopt / Garret Jan / Zoon van Reind Loman en Maria Keizer // [cc 97-2009/20-7-2010 tB]
– Maria (Maria) Keijzer:
10-4-1846: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 925): Geboren 10 April [1846] en 10 Mei
gedoopt / Reind / Zoon van Reind Loman en Maria Keijzer // [cc 10-7-2009/20-7-2010 tB]
– Maria (Maria) Keizer:
29-5-1849: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 971): Geboren 29 Mei [1849] en 15 Julij
gedoopt / Aaltje / dochter van Reind Loman en Maria Keizer. // [cc 19-7-2009/20-7-2010 tB]
– Maria (Maria) Keizer:
7-6-1853: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1051): Geboren 7 Juny [1853] en 2 October
gedoopt / Meiken / dochter van Reind Loman en Maria Keizer // [cc 30-7-2009/20-7-2010 tB]
– Mechtildis (Meggelt) Keijzer:
19-10-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-10-1811 (ongenummerde en volledig met
de hand geschreven akte nr. 63): / Op heden den negentienden Van de maand October eendúizend
Agthonderd en Elf des voormiddaegs te tien Uúren Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen
Maire van Gendringen in het Arrondissement Zútphen Departement den BovenYssel doende de fúnctien van públiqúen Amptenaar des Burgerlijken Stands gecompareert Marten Búlterman Akkerman
Oud Vijf en Veertig jaeren en Garrit Venhoven Boerderij doende, Oúd drie en Veertig jaeren beijde
wonende te Meggelen in dit Canton, dewelke hebben Verklaert, dat Garrit ter Horst in húwelijk hebbende Meggelt Keijzer gehúwd is overleden, Oúd Zijnde Agt en Veertig jaeren op den negentienden
van deeze maend October tússen twe en drie Uúren des morgens ten Zijnen húize in Meggelen; / Op
welke Verklaering Aen mij gedaen, ik deeze Acte heb opgemaekt, die de hiervoorgenoemde Getúigen
met mij hebben getekent, Zeggende byde Nabúúren te Zijn Van den Overledenen. // M Búlterman /
Gerd venhoven / De Haes. Sen // [cc (webfoto) 24-4-2010/10-12-2010 tB]
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– Mechtildis (Mechelt) Keijzer:
12-7-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 252): 12. Julij [1814.] / Baptizata est Willemina / filia
legitima Gerardi Venhoeven, et Fridericae Evers Conj: / Suscepêre Bart Eijting, et Mechelt Keijzer.
// [cc 24-5-2007/25-8-2008 tB]
– Mechtildis (Megchelt) Kijzer:
14-7-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 14-7-1815 No. 8 / In het jaar achttien honderd
vijftien [den] veertiende Julij des avonds vier úúren zijn voor ons viceburgemr in afwezentheid van de
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Bernard terhorst Landbouwer, oud een en twintig jaren,
geboren te Zilvolde, wonende te Netterden, Canton Gendringen, Provincie Gelderland [meerderjarige>] minderjarige zoon van wijlen Gerrit terhorst, overleeden in deze Gemeente, Zoo als Blijkt uit
het hier bij geannexeerde dood Extract, en des Zelfs nagelatene Wedúwe Megchelt Kijzer, Landboúwerse hier tegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en Johanna Broúwer zonder bedrijf, oud
twintig jaren, geboren te netterden woonachtig minderjarige dochter van Jacobis Broúwer, overleeden
Zoo als blykt úit het hier bijgevoegde Doodattest, en des Zelfs nagelatene wedúwe Hendrica Smits
smitsvroúw, alhier woonachtig, en tegenwoordig toestemmende ter andere zijde; dewelke ons hebben
verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen binnen
deze Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den tweede, en op Zondag daar aan
volgende, den Negende Julij dezes Jaars agtien hondert vijftien, voor de deur van Ons Gemeente
Húis, des morgens Elf Uuren; zoo hebben wij, daar ons geene verhindering tegens dit huwelijk is
voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, alle de bij de Wet vereischte stukken voorgelezen,
alsmede het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den titel over het Huwelijk; en hebben,
aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij zich tot man en vrouw nemen wilden, waarop
door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Bernard Terhorst, en Johanna Brouwer door het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Wessel Breukelder Landboúwer, oud
veertig Jaaren, derk Heister timmerman, oud drie en vijftig Jaaren, Gradis Eppink landboúwer, oud
negen en dertig Jaaren, en Coenraad Scholten, tapper, oud twee en dertig Jaaren, alle woonachtig in
deze gemeente, en hebben de getúige met ons de tegenwoordige acte geteekent, na aan hún daar van
voorleezing gedaan was, uitgenoomen de moeder van de Bruidigom, de welke verklaarde niet te
kúnnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Mechtildis (Megchelt) Kijzer:
2-11-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-11-1815 No. 9 / In het jaar achttien honderd
vijftien den tweede November S’avonds vijf uuren zijn voor ons viceburgemr in afwezentheid van den
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Johannes Henricús Klijnhesseling kleerenmaker, oud dertig jaren, geboren te Anholt, wonende te Netterden, Canton Gendringen Provincie Gelderland meerderjarige zoon van Gerhardús Klijnhesseling, en Catharina Ebbing, byde alhier teegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en Johanna terhorst, jongedochter, oud drie en twintig jaren, geboren te Zilvolde, woonachtig alhier, minderjarige dochter van Megchelt Kijzer, Landbouwerse dezer Gemeente, alhier teegenwoordig, en toestemmende en Gerrit ter horst, alhier overleeden, zoo als blijkt uit het
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genomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente ter
gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den twee en twintigste, en op Zondag daar aan volgende
Zijnde den negen en twintigste october deses Jaars agtien hondert en vijftien voor de deur van ons
gemeente Huis S’morgens Elf úúr; zoo hebben wij, daar ons geene verhindering tegens dit huwelijk is
voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, alle de bij de Wet vereischte stukken voorgelezen,
alsmede het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den titel over het Huwelijk; en hebben,
aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij zich tot man en vrouw nemen wilden, waarop
door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Johannes Hendricús Kleyn Hesseling, en Johanna terhorst door het huwelijk zijn
vereenigd, van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Heister
Landbouwer oúd drie en Zestig Jaren Bernardús ter maat Klompemaker oúd vijf en vijftig Jaren en
Jan Wiltink veldwagter oúd agt en dertig Jaren en Adolf Sneltink Landbouwer oúd vier en dertig
Jaren alle woonachtig in deeze gemeente en hebben de Comparanten en de getúigen na gedane
voorleezing deze acte geteekend, úitgenomen de vader en moeder van de Brúidegom, meede de
moeder van de Brúid welke verklaarde niet te kúnnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Mechtildis (Mechelt) Keijzer:
20-11-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 355): [den] 20 Nov: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G.» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Gerardus /
filius legitimus Bernardi Terhorst, et Joannae Brouwer Conj: / Susc: Joannes Lueb, et Mechelt
Keijzer. // [cc 30-5-2007/18-7-2008 tB]
– Mechtildis (Megchelt) Keizer:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2244), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 330:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 263
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 8)
– Naam: Megchelt Keizer
– Geboortedatum: den 2 Maart 1764
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Gradus ter Horst, Gerrit Venhorst en Berendina Overgoor vert Mei 1827.
// [cc 22-7-2004/4-10-2004 tB]
– Mechtildis (Megchelt) Keizer:
30-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-8-1833 No 59 / Heden den Dertigsten der
maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des Voormiddags om Tien uren zijn voor
ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Bernadús ter Maat, landbouwer oud Drie en
Zeventig jaren, en Hendrik Ruesink, linnenwever oud Zeven en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Vrydag den dertigsten der maand Aúgústús
een duizend acht honderd drie en dertig, des nachts ten Een uren, in het huis No. 263 in Megchelen
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaren is overleden Megchelt Keizer,
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Zonder beroep geboren in de gemeente Wisch, en woonachtig geweest in deze gemeente wedúwe van
wijlen Gerrit ter Horst, en dochter van wylen de Ehelieden Gosen Keizer en Dersken Nelzen / 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. / B T maat / H Rúesink / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/15-52006 tB]
– N...: / – O...: nog geen gegevens.
– P.J. Kaiser:
1-10-1881 (krant): De gunstige uitkomsten, a/b. van Zr. Ms. schroefstoomschip van Galen verkregen
met den verbeterden artificiëlen horizon, vervaardigd naar de denkbeelden van dr. P.J. Kaiser,
hebben – naar de N.R.Ct. verneemt – aanleiding gegeven tot de bepaling, dat zij aan de oorlogschepen
zullen verstrekt worden naar mate de thans aanwezige verbruikt zijn. // [overgenomen uit: 2e editie
van het “Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage” (pag. 1/1395, kol. 6, sub “Binnenland –
Residentie-nieuws. / 30 September.”); cc 28-4-2003/8-9-2003 tB]
– Q...: / – R...: / – S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Derkjen) Keizer:
2-6-1807: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 350: Den 2 Juny gebooren, /
den 7 dito gedoopt / Derkjen / [Ouders:] Wessel Keizer, & Janna Scholten. // [cc 4-4-2003/20-102007 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Keizer:
7-9-1812: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 393: Den 7 September
Geboren / Den 13 gedoopt / Derk Jan / ouders Wessel Keizer en Janna Scholten // [cc 4-4-2003/410-2007 tB]
– Theodorus Johannes (Dirk Jan) de Keijzer:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1200): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830,
Nieuw Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Meij-poort Straat
– Huisnummer: B 247
– Aantal personen: 4 + 5 [gezinsleden + inwonenden] [dit is nr. 5]
– Naam: Dirk Jan De Keijzer
– Leeftijd: 48 jaar
– Geboorteplaats: Doesborgh
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde man”)
– Beroep of relatie: Uitdrager
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 19-9-2003/12-11-2003 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Keizer:
15-8-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 376):
– Kind: Christina Keizer
– Geboren: 15-8-1837
– Gedoopt: 3-9-1837
– Vader: Derk Jan Keizer
– Moeder: Dersken Huiskes // [cc 30-10-2008/23-7-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) de Keizer:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 513), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer: 66
– Aantal gezinsleden: 23 [dit is nr. 16]
– Naam: Derk Jan de Keizer
– Geboortejaar: –
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): vertrokken // [cc 6-2-2004/5-4-2004 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) de Keyzer:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 859), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 93
– Aantal gezinsleden: 5 [dit is nr. 4]
– Naam: Derk Jan de Keyzer
– Geboortejaar: 1812
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Keizer:
23-11-1838: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 825): [onder het kopje «1838-1839.» / 23
November [1838] is geboren en gedoopt 16 December [1838] / Christina / Dochter van Derk Jan
Keizer [en] [Derkje>] Derske Huiskes. // // [cc 4-7-2009/23-7-2010 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) de Keijser:
28-2-1848: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 28-2-1848 No. 34. / Op heden den Acht en
twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd acht en veertig, zijn voor ons Folkert
Rijpperda, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der
Gemeente verschenen, Derk Jan de Keijser oud acht en zestig jaren, van beroep Kleermaker, gebuur
van de overledene, en Frederik See oud negen en dertig jaren, van beroep Arbeider, gebuur van de
overledene, beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Zondag
den zeven en twintigsten der maand Februarij, dezes jaars, des morgens ten tien uren, in het huis
staande in de LangeKuiperStraat Wijk C. No 410 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van dertien
jaren is overleden Harmanus Gradus Stronkman, zonder beroep, geboren en wonende alhier, zoon van
Hermanus Stronkman en Aleida Jansen, beide zonder beroep, en binnen deze Stad woonachtig. / En
hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend met
de Comparanten. / D J de Keyser / F See / F: Rijpperda // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) de Keijser:
7-3-1850: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 7-3-1850 No. 17. / Op heden den Zevenden der
maand Maart een duizend acht honderd vijftig, zijn voor ons Folkert Rijpperda, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Doesborgh, in het huis der Gemeente verschenen, Derk Jan
de Keijser oud zeventig jaren, van beroep kleermaker, gebuur van de overledene, en Frederik See oud
vierenveertig jaren, van beroep Arbeider, gebuur van de overledene, beide woonachtig binnen deze
Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Woensdag den zesden der maand Maart, dezes jaars,
des nachts ten een uren, in het huis staande in de LangekuiperStraat Wijk C No 451 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vijftig Jaar is overleden Christina Hunning, zonder beroep, wonende
alhier, gehuwd met Theodorus Gertzen, arbeider, hier ter stede, geboren te Boole, in het Koningrijk
Pruissen, dochter van Lambertus Antonius Hunning en Anna Margritta Farsfelt, beiden overleden. /
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke, na gedane voorlezing door ons is onderteekend
met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Wilhelmus (Derk Willem) Keizer:
10-3-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2736):
– Kind: Derk Willem Keizer
– Geboren: 10-3-1867
– Gedoopt: 28-4-1867
– Vader: Jan Willem Keizer
– Moeder: Gerritjen Bruil // [cc 27-4-2009/17-10-2009 tB]
– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wesselus (Wessel) Keizer:
29-6-1801: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 292: den 29 Juny gebooren,
/ Den 5 Julij gedoopt / Hendrika. / [Ouders:] Wessel Keizer en Janna Scholten // [cc 4-4-2003/25-102007 tB]
– Wesselus (2x) (Wessel) Keizer:
27-12-1802: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 308: den 27 December
geb. / den 1 January [1803] gedoopt. / Wessel. / [Ouders:] Wessel Keizer, en Janna Scholten. // [cc 44-2003/24-10-2007 tB]
– Wesselus (Wessel) Keizer:
26-2-1805: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 331: Den 26 February geb. /
den 3 Maart gedoopt. / Johanna Hendrina / [Ouders:] Wessel Keizer, en Janna Scholten. // [cc 4-42003/22-10-2007 tB]
– Wesselus (Wessel) Keizer:
2-6-1807: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 350: Den 2 Juny gebooren, /
den 7 dito gedoopt / Derkjen / [Ouders:] Wessel Keizer, & Janna Scholten. // [cc 4-4-2003/20-102007 tB]
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– Wesselus (Wessel) Keizer:
7-9-1812: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 393: Den 7 September
Geboren / Den 13 gedoopt / Derk Jan / ouders Wessel Keizer en Janna Scholten // [cc 4-4-2003/4-102007 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
5-10-1816: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 5-10-1816 No 13 / Heden den vyfden der maand
October eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen
Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie
Gelderland, verschenen / Wessel de Keyzer oud drieënveertig jaren, van beroep Kledermaker – en
Wander Gerritsen oud eenëndertig jaren van beroep Schoenmaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand October des jaars 1816 des voormiddags ten Zes uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesënzeventig
jaren is overleden Geesje Bouwmeester, zonder beroep, Weduwe van Abraham de Keyzer. / 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 de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
26-11-1817: Geboortenregister gemeente Angerlo, 26-11-1817 No 32. / Heden den Zesentwintigsten
der maand November een duizend achthonderd zeventien, des voormiddags om Elf uren, is voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen Wander Gerretsen van beroep Schoenmaker oud tweeëndertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Dochter welke zijne huisvrouw Jacomin Beeking oud achtentwintig jaren, op Dingsdag den vyfentwintigsten der maand November, des middags ten twaalf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Coba. / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Wessel de Keyzer Kledermaker, oud vierenvyftig jaren, en van Jan
Derksen, dagloner oud vierenzestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens den Comparant en
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keijzer:
3-2-1820: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 3-2-1820 No 5 / Heden den derden der maand Februarij eenduizend achthonderd en twintig, des voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen
Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Angerlo, Provincie Gelderland,
verschenen / Wessel de Keijzer oud Zeven en vyftig jaren, van beroep Kledermaker – en Jan Gerbrands oud negen ën vyftig jaren, van beroep Landbouwer / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweeden der maand February des jaars achttien honderd en
twintig, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
vyf ën Zestig Jaren is overleden Berend Harmsen, van beroep dagloner Echtgenoot van Diena Linsebosch. / 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 de Comparanten / J: Gerbrands / W De Keijser / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
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– Wesselus (Wessel) de Keijzer:
26-2-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-2-1821 No 6. / Heden den Zesentwintigsten der
maand Februarij 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 / Hendrik Jan Bussink oud vyfendertig jaren, van beroep daglooner –
en Wessel de Keijzer oud Zesenveertig jaren, van beroep Kledermaker / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfëntwintigsten der maand februarij des jaars
achttien honderd één en twintig, des morgens ten drie uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van vierëntwintig Jaren en tien maanden is overleden Gerritjen Harmsen, geboren en
woonachtig in deze Gemeente Zonder bepaald beroep, Dochter van Berend Harmsen overleden en
van Dina Linsebosch van beroep dagloonster mede alhier woonachtig, en Huisvrouw 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 tweede getuige, terwyl den eersten Comparant verklaard
heeft niet te Kúnnen Schrijven. / Wessel De Keijser / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
26-5-1821: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-5-1821 No 10. / Heden den Zesentwintigsten
der maand Mei 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 / Wessel de Keyzer oud Zesenveertig jaren, van beroep Kledermaker –
en Gerrit Smidt oud Zesenzestig jaren, mede kledermaker van beroep / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfentwintigsten der maand Mei des jaars achttien
honderd één en twintig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 96 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van negen en twintig Jaren en twee maanden is overleden Everhardús Melchers, geboren
en woonachtig in deze Gemeente van beroep dagloner, Echtgenoot van Hermina Polman, en Zoovan
[lees: Zoon van] Joes Melchers alhier overleden, en van Janna Evers, dagloonster van beroep 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
voorlezing, door ons is onderteekend, benevens den eersten Comparant, hebbende den tweeden
Comparant verklaard niet te kunnen Schryven. / Wessel De Keijser / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
26-2-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 26-2-1822 No 1 / Heden den Zes en twintigsten der
maand Februarij een duizend acht honderd twee 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 / Hendrik Jan Bússink oud Zesendertig jaren, van beroep dagloner – en
Wessel de Keyzer oud Zeven en veertig jaren, van beroep Kledermaker / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfëntwintigsten der maand februarij des jaars
achttien honderd twee en twintig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 93. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van één Jaar en acht dagen is overleden Gerrit Jan Bussing, geboren en
woonachtig in deze Gemeente Zoontje van den eersten Comparant en deszelfs overledene Huisvrouw
Gerritjen Harmsen. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voor-
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lezing, door ons is onderteekend benevens den tweeden Comparant, hebbende den eersten Comparant
verklaard niet te Kunnen Schryven. / W: De Keijser / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
23-9-1822: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 23-9-1822 No 12 / Heden den drie ëntwintigsten
der maand September een duizend acht honderd twee 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 / Jan Gerbrands oud Een enZestig jaren, van beroep Landbouwer –
en Wessel de Keyzer oud Zeven enveertig jaren, van beroep Kledermaker / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eenentwintigsten der maand September des
jaars achttien honderd twee en twintig, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 92 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vierentwintig Jaren is overleden Harmina Gerbrands, geboren en woonachtig in deze Gemeente, Zonder beroep, ongehuwd, Dochter van wylen Hendrik Gerbrands en Fyken
Heitink, beiden alhier overleden, en nicht 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 de Comparanten. / W: De Keijser / J: Gerbrands / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
25-7-1827: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 25-7-1827 No 20 / Heden den vyf entwintigsten
der maand July één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor
ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo,
Provincie Gelderland, verschenen Jan Gerbrands oud Zes en Zestig jaren, van beroep Landbouwer –
en Wessel de Keyzer oud vyf en vyftig jaren, van beroep Kleermaker beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten der maand July des jaars achttien
honderd zeven en twintig, des namiddags ten vyf uren, in het huis No. 89 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Zestig Jaren is overleden Gerritje Capel, geboren en woonachtig in deze Gemeente, zonder beroep, Huisvrouw van Jan Gerbrands hierbovengenoemd, en Dochter van Gerrit Jan Capel, en Gerdiena Smits beiden alhier 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 de Comparanten. / J: Gerbrands /
W: De Keyser / J Jansen // [cc 22-3-2002/19-9-2002 tB]
– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 856), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 93
– Aantal gezinsleden: 5 [dit is nr. 1]
– Naam: Wessel de Keyzer
– Geboortejaar: 1774
– Beroep: Kleermaker
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
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– Wesselus (Wessel) de Keyzer:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 858), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (eerste serie): 93
– Aantal gezinsleden: 5 [dit is nr. 3]
– Naam: Wessel de Keyzer
– Geboortejaar: 1802
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): – // [cc 20-2-2004/11-4-2004 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Keizer:
13?-8-1864: Doopboek N.H. kerk Drempt (AHA-volgnr. 1255): [1864.] / 13 [of te lezen als 12?] Aug
geb. / 2 Oct. gedoopt / Jantje en Willemina / dochters van Harmen Keizer en Hendrika Boesveld. //
[cc 26-8-2009/16-7-2010 tB]
– Wilhelmina Hermina Adolpha Aemilia (Wilhelmina Hermina Adolphina Emelie) Keijzer:
15-4-1867: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2741):
– Kind: Wilhelmina Hermina Adolphina Emelie Keijzer
– Geboren: 15-4-1867
– Gedoopt: 26-5-1867
– Vader: Jacob Keijzer
– Moeder: Anna Petronella Luijken // [cc 27-4-2009/17-10-2009 tB]
– Wilhelmina Hermina Adolpha Aemilia (Wilhelmina Hermina Adolphina Emielie) Keyzer:
16-11-1869: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3016):
– Kind: Wilhelmina Hermina Adolphina Emielie Keyzer
– Geboren: 16-11-1869
– Gedoopt: 19-12-1869
– Vader: Jacob Keyzer
– Moeder: Anna Petronella Luyken // [cc 22-5-2009/28-9-2009 tB]
– Wilhelmus (Willem) Keijzer:
12-11-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 12-11-1818 No 33 / Heden den Twaalfden
der maand November een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om half elf uren, zijn
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Rikkers dagloner oud twee en dertig jaren, en
Willem Keijzer dagloner oud vijf en twintig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tienden der maand november 1818 des
morgens ten half twaalf uren, in het huis No. 112 binnen dit Ambt, in den ouderdom van negen jaren
is overleden Wesseltjen Bruijl dochter van Jan Bruijl landbouwer [en] van Garretjen Tieken wonende
in voornoemde buurtschap / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing door ons benevens de Secretaris en comparanten onderteekend is / Evert Rikkers / Willem
Keijzer / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Keizer:
1-4-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 1-4-1819 No 13 / Heden den Eersten der
maand April een duizend acht honderd en negentien, des voor de middags om half tien uren, zijn voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Willem Bulten eigen werk doende oud Zes en Zestig jaren, en Willem Keizer dagloner oud vijf en twintig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde
onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den een en dertigsten der maand
maart 1819 des avonds ten negen uren, in het huis No. 110 binnen dit Ambt, in den ouderdom van
twee en Zeventig jaren is overleden Gart Jan Greven, mandemaker, eheman van Johanna Luessink
wonende in opgemelde buurtschap. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris en comparanten is onderteekend. / h w bulten /
willem keijzer / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 31-10-2000/21-2-2002 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 12 juli 2012 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-1 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
– Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
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Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), editie 25-2 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
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Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-1 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
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Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In deze serie verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via de
homepage van deze website onder AHA-familiedossiers of onder sommige plaatsnamen in de eerste kolom. Houd bij
het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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