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AHA-dossier nr. 205-1:

BORGGREVEN
(ook BERFGEEF, BORGGRAAF, BORGGRAEF, BORGGREEF,
BORGGREEVEN, BORGGREVE, BURGGRAAF, BURGGRAAFF,
BURGGRAFF, BURGGREEF, BURGHGRAEF e.d.)
De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
willekeurige verzameling afschriften van allerlei archivalia, door ondergetekende getranscribeerd en
alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van gelatiniseerde standaardnamen. Dit is de eerste
editie van de collectie Borggreven (AHA-uitgave 205-1). Een overzicht van alle AHA-publicaties is
aan het eind van dit bestand toegevoegd.
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doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
u (ter verduidelijking)
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/opslagdatum
tussengevoegd (boven de tekst)
veranderd in
eerst gespeld als
verkorting, ligatuur of conjunctieteken

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

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
Eigen afschriften (“Algemeen Historisch Archief ”)
Doetinchem, 8 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:

– A...:
– Antonia (Aentenet) Berfgeef:
21-4-1765: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1765 / den 21 apriel is aentenet berfgeef
over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Antonia (Antanet) Burggreef:
20-9-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / Den 20 september is antanet
bürggreef overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berentje) Borggraef:
15-10-1747: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1747. / den 15. Oct: / Jan Eerentvelt, [zoon
van wijlen Jan Eerentvelt>] wewenaer van wijlen Berentje Borggraef. onder Zelm, / en Gerada
Koenders, Dogter van Lamert Koenders uijt Hunten onder Gendringen. / dese zijn den 5 Nov: hier
gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendiena) Borggreve:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2576), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 379:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 293
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 5)
– Naam: Berendiena [Borggreve]
– Geboortedatum: den 27 Octob 1803
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. d~ 1 Mei 1827 vertrokken naar de Heerlykheid van Anhalt. / 9. vertr
naar Boekholt / 10 id id id / 3. Geertruid, & J:H: Geutink / 11. J:H: Giebink, vertr Mei 1828 naar
Boekholt. / No 8 vert Mei 1829 naar ’t Pruissische / No 14 J:W: Tacke vertr naar Sub No 368 / No 15
vertrokken Sept 1824. / No 13 vert d~ 16 Octo 29 naar Boekholt // [cc 8-7-2004/8-12-2004 tB]
– Berendina (Berendina) Borggreven:
7-2-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-2-1879 No. 16 / Heden den Zevenden der
maand February achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Velthorst van beroep Landbouwer oud drie en Veertig jaren, en
Derk Jan Ruesink van beroep Arbeider oud acht en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zesden der maand February achttien
honderd negen en zeventig, des morgens ten acht uren, in het huis Wijk C No. 156 in Bredenbroek
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en twintig dagen Johanna Haakshorst, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van Johannes
Hermanus Haakshorst en van Berendina Borggreven, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze
gemeente / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
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ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten.
/ G Velthorst / De Ruesink / VDLaar. // [cc 30-11-2000/25-6-2002 tB]
– Catharina Sophia (Trijntje Sophia) Burghgraef:
17/19-9-1997 (rouwadvertentie): Verdrietig om hun heengaan, maar met een dankbare herinnering
aan de liefde die zij ons hebben geschonken en met een bevrijdend gevoel dat hun lijden nu voorbij
is, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en vader, oma en opa
Trijntje Sophia Bruil-Burghgraef en Jan Bruil in de leeftijd van 77 en 79 jaar. / Dankbaar zijn wij
voor de liefdevolle verzorging die zij hebben gehad in Verpleeghuis “Den Ooiman”. / Mia en Huub
[en] Mireille / Marjan en Sjouke [en] Mariska, Bonne / Doetinchem, 17 en 19 september 1997 /
“Den Ooiman” / Correspondentie-adres: Loenhorsterweg 7c / 6999 DT Hummelo / De crematieplechtigheid van hen beiden heeft heden in besloten kring plaatsgevonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Borggreven:
5-8-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-8-1845 No 99. // Heden den vijfden der
maand Augustus achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Borggreven, van beroep Landbouwer, oud vier enveertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Geuring Zyne huisvrouw, op Zondag
den derden der maand Augustus achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten acht uren, ten
huize van hem Comparant in Voorst No 293, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van
het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Christina. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Hendrik van Hal, van beroep
Landbouwer, oud twee en vyftig jaren, en Bartholomeus Schut, van beroep Boerenwerk doende,
oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen // G borggreven / J H Van Hal / B Schut. / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 63/288) 9-7-2014/7-8-2014 tB]
– D...: nog geen gegevens.
– Elisabeth (Elsken) Borggreve:
28-10-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: Octob] 28 / Albert Roes. Z.v. wijl.
Berend Roes / en Elsken Borggreve d.v. wijl. Gerrit Borggreve. / beide uijt Voorst. onder
Gendringen / alhier getrouwt 18 Nov. / [hierna wordt genoemd: Borggreve x Berendsen] // [cc
1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elsken) Borggreven:
24-1-1808: Inventaris van het archief van de ambtenaren belast met de invordering van de belasting
op het recht van successie 1806-1817; Rijksarchief Arnhem, inv. nr. VI-91, blz. 14, nr. 80 (38)
[ondertekening: “W Te Boekhorst Coster”] / [Gendringen] / “Lyst Der Dooden en ter aar besteet
1808” / op Den 24 January is overleden Elsken Borggreven // [cc 1982-1999 tB]
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– Elisabeth (Elsken) Borggreef:
13-3-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 13-3-1833 No 21 / Heden den Dertienden der
maand Maart een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor ons
Mr Jan Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Hageman,
Tapper oud Een en vyftig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 80 / en Johann
Albert, Bartelt, genaamd Hoppe [er lijkt te staan: Soppe], kuiper oud Een en veertig jaren, wonende
te Groot azewyn in deze Gemeente No. 79 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfden der
maand Maart dezes jaars, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 98 te Groot azewyn binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Een en dertig Jaren is overleden Bernardus Roes, dagloner,
geboren in de Gemeente Wisch, en woonachtig geweest te Groot azewyn voornoemd, Zoon van
wylen de Ehelieden Albert Roes, overleden in de Gemeente Wisch, en Elsken Borggreef,
overleden in de Gemeente Gendringen, Zynde de overleden ongehuwd geweest / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met
den tweeden Declarant, terwyl de Eerste verklaard heeft niet te kunnen schryven. / [in de marge:]
Overlyden van Bernardus Roes // [cc 1982-1999 tB]
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Gertrudis) Borggreve:
1-4-1811: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): P.M. te vinden in de registers van den
Burgerlijken Stand / 1811 / 1ma aprilis / baptizatus est Antonius. / p: Henricus Ebbers / m gertrudis
te Boekhorst / Suscept: Henricus Meijland, gertrudis Borggreve. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Getrudis) Borgreven:
6-12-1823: 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. 873): [sub «1823 baptizati sunt»] 6.
Decem: / Gerardus / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borgreven (!) Par: / Antonius Beekman et
Getrudis Borgreven (!) Susc: // [vervolg:] et Engelbertus / F:l: Par: ut Supra / Gerardus Borggreven et Theodora Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/19-9-2008 tB]
– Geertruida (Geertruid) Borggreve:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2574), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 379:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 293
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 3)
– Naam: Geertruid [Borggreve]
– Geboortedatum: den 2 Octob 1798
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. d~ 1 Mei 1827 vertrokken naar de Heerlykheid van Anhalt. / 9. vertr
naar Boekholt / 10 id id id / 3. Geertruid, & J:H: Geutink / 11. J:H: Giebink, vertr Mei 1828 naar
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Boekholt. / No 8 vert Mei 1829 naar ’t Pruissische / No 14 J:W: Tacke vertr naar Sub No 368 / No 15
vertrokken Sept 1824. / No 13 vert d~ 16 Octo 29 naar Boekholt // [cc 8-7-2004/8-12-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) BorgGraeve:
10-7-1763: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1763. / den 10 Julij. / Gerrit BorgGraeve,
Zoon van wijlen Wessel BorgGraeve / en Janna Belterman, Dogter van Teunis Belterman beijde uijt
Voorst onder Gendringen. / den 24 Julij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Borggraaf:
14-12-1773: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1773 / Den 14 Desember is Gart
Borggraaf over leden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Borggreve:
1-5-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774. / May 1. / Engelbart Otters Z.v. Jan Otters
onder Dötichem / en Janna Beltermans, wedwe van wijlen Gerrit Borggreve onder Gendringen /
getrout. alhier 22. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Borggreve:
28-10-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: Octob] 28 / Albert Roes. Z.v. wijl.
Berend Roes / en Elsken Borggreve d.v. wijl. Gerrit Borggreve. / beide uijt Voorst. onder
Gendringen / alhier getrouwt 18 Nov. / [hierna wordt genoemd: Borggreve x Berendsen] // [cc
1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Borggreve:
28-10-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: Octob 28] / Wessel Borggreve. Z.v.
wijl. Gerrit Borggreve onder Gendringen / en Elsken Berendsen d.v. Gradus Berendsen [#uijt
Etten. nu] onder Borg. / alhier getrouwt 18 Nov. / [genoemd na: Roes x Borggreve] // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Borggreven:
6-12-1823: 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. 873): [sub «1823 baptizati sunt»] 6.
Decem: / Gerardus / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borgreven (!) Par: / Antonius Beekman et
Getrudis Borgreven (!) Susc: // [vervolg:] et Engelbertus / F:l: Par: ut Supra / Gerardus
Borggreven et Theodora Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/19-9-2008 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Borggreven:
19-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1825 No 9. / Heden den Negentienden
der maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
het Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Scholten, wever oud negen en
veertig jaren, en Gerrit Borggreven, Landbouwer oud vierentwintig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den negentienden der maand Januarij
achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten twee uren, in het huis No. 366 in Voorst. binnen
dit Schoutambt, in den ouderdom van Zeven maanden is overleden Wilhelmina Rosier geboren in
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dit ambt, dochter van de Ehelieden Jan Rosier, timmerman, en Berendjen Wissink, te Zamen in de
Buurschap Voorst, in dit ambt woonachtig. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de
Comparanten. // G. Scholten / G Borggreven / De Haes // [cc (webfoto) 8-1-2011/5-5-2012 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Borggreve:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2575), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 379:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 293
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 4)
– Naam: Gerrit [Borggreve]
– Geboortedatum: den 6 Mei 1801
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. d~ 1 Mei 1827 vertrokken naar de Heerlykheid van Anhalt. / 9. vertr
naar Boekholt / 10 id id id / 3. Geertruid, & J:H: Geutink / 11. J:H: Giebink, vertr Mei 1828 naar
Boekholt. / No 8 vert Mei 1829 naar ’t Pruissische / No 14 J:W: Tacke vertr naar Sub No 368 / No 15
vertrokken Sept 1824. / No 13 vert d~ 16 Octo 29 naar Boekholt // [cc 8-7-2004/8-12-2004 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Borggreven:
22-1-1844: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-1-1844 No 11. / Heden den twee en
twintigsten der maand Januarij achttien honderd vier en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Borggreven, van beroep Landbouwer oud drie enveertig
jaren, en Jan Hendrik Scholten, van beroep Boerenwerk doende oud acht en twintig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den een entwintigsten der
maand January achttien honderd vier en veertig, des nachts ten half een uren, in het huis No. 292 in
Voorst, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twaalf jaren is overleden Grada Hermina
Rosier, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van Jan Rosier,
Timmerman, in deze Gemeente woonachtig, en van wylen diens ehevrouw Berendje Wissink / En
hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. / G
Borggreven / J H Scholten / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Borggreven:
5-8-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-8-1845 No 99. // Heden den vijfden der
maand Augustus achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Gerrit Borggreven, van beroep Landbouwer, oud vier enveertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Geuring Zyne huisvrouw, op
Zondag den derden der maand Augustus achttien honderd vijf en veertig, des morgens ten acht
uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No 293, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Christina. / Waarvan wij
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deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Hendrik van Hal, van beroep
Landbouwer, oud twee en vyftig jaren, en Bartholomeus Schut, van beroep Boerenwerk doende,
oud negen en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den
Comparant en de getuigen // G borggreven / J H Van Hal / B Schut. / v.Woelderen // [cc (webfoto
nr. 63/288) 9-7-2014/7-8-2014 tB]
– Helena Johanna (Helena Joanna) Borggreve:
20-4-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 88): [den] 20. Aprilis [1812] / Baptizata est
Helena Joanna / filia legitima Petri Borggreve et Joannae Polman conj: / Suscepêre Steven
Knaven, et Berndina Troost. // [cc 22-3-2007/2-10-2008 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Jo~a) Borggreve:
2-7-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 528): 2. Julii [1818.] / Baptizatus est Henricus / f: l: Gerardi Beekman,
et Jo~ae Borggreve Conj: / Susc: Gerrit Beekman, et Jo~a Berendsen. // [cc 30-8-2007/18-4-2008
tB]
– Johanna (Joanna) Borggreve:
31-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 693): [1821.] / 31. Julii / Baptizatus
est Henricus / f: leg: Gerardi Beekman, et Joannae Borggreve Conj: / Susc: Jo~es Beekman, et
Willemina Borggreve. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Borgreven:
6-12-1823: 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. 873): [sub «1823 baptizati sunt»] 6.
Decem: / Gerardus / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borgreven (!) Par: / Antonius Beekman et
Getrudis Borgreven (!) Susc: // [vervolg:] et Engelbertus / F:l: Par: ut Supra / Gerardus Borggreven
et Theodora Beekman Susc: // [cc 31-10-2007/19-9-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Borggreven:
30-5-1825: 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. 979): [sub «1825 baptizati sunt»] 30
Maj: / Engelina Hendrina / F:l: Gerardi Beekman et Joannae Borggreven Par[:] / Winandus Pierik
et Joanna Beekman Susc[:] // [cc 31-10-2007/31-12-2007 tB]
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– Johanna (Johanna) Borggreef:
1826-1836 (AHA-volgnr. 142), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 19:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 19
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 7)
– Naam: Johanna Borggreef
– Geboortedatum: 15 January 1813
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: Dit Huisgezin is Vertrokken en gaan inwonen Sub No 7. / No 3, 4, 6
vertr[okken] / No 1, 2, & 7 terug gekeerd in No 9.
– Vertrokken of overleden: Zie dit Nummer overgeboekt op No [niet ingevuld] // [cc 1-4-2004/5-62004 tB]
– Johanna (Johanna) Borggreve:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2577), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 379:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 293
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 6)
– Naam: Johanna [Borggreve]
– Geboortedatum: den 6 January 1805
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. d~ 1 Mei 1827 vertrokken naar de Heerlykheid van Anhalt. / 9. vertr
naar Boekholt / 10 id id id / 3. Geertruid, & J:H: Geutink / 11. J:H: Giebink, vertr Mei 1828 naar
Boekholt. / No 8 vert Mei 1829 naar ’t Pruissische / No 14 J:W: Tacke vertr naar Sub No 368 / No 15
vertrokken Sept 1824. / No 13 vert d~ 16 Octo 29 naar Boekholt // [cc 8-7-2004/8-12-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Borggreef:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3605), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 562:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 417
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 6)
– Naam: Johanna Borggreef
– Geboortedatum: den 18 Octob 1794
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Overleden / No 10 Johanna Aalbers (!) / No 2. Jan Beekman
vertrokk~ Mei 1828. // [cc 2-9-2004/25-3-2005 tB]
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– Johanna (Johanna) Borggreef:
21-1-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1831 No 11. / Heden den Een en
twintigsten der maand January één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf
uren, zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrikus
Wilbrink Olyslager oud Veertig jaren, en Theodorus Hilders, Smit oud [^Een] [sc.: en] Twintig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den
Eenentwintigsten der maand January een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten Een
uren, in het huis No. 417 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie Jaren is
overleden Gerrit Beekman Zonder beroep Geboren en Woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon
van de Ehelieden Gradus Beekman en Johanna Borggreef. Landbouwers in deze gemeente
woonachtig. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Johanna) Borggreve:
22-1-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-1-1831 No 7 / Heden den Twee en twintigsten der maand January één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten tien uren, is
voor ons Johan Richard Boeveldt Fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gradus Beekman, Smit oud
Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Borggreve, Zyne
huisvrouw oud Zes en Dertig jaren, op Vrydag den Een en twintigsten der maand January een duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten negen uren, ten huize van hem Comparant in
Ulft binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerrit / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Johan Lot, verwer oud Veertig jaren, en Hendrik Rosier timmerman oud twee en Veertig jaren,
beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. met den Comparant en de getuigen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Borggreve:
23-7-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-7-1838 No. 80 / Heden den drie en twintigsten der maand July een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Hendrik Schut, Landbouwer
oud Achtendertig jaren, en Hendrik Span, dagloner oud Zes en Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den een en twintigsten der
maand July een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags ten tien uren, in het huis No.
153 in de buurschap Milt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en tachtig Jaren is
overleden Evert Paal, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van wijlen Elisabeth Hoegen, en Zoon van wylen de ehelieden Hendrik Paal en Johanna
Borggreve. / 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
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voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Borggreven:
29-4-1848: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1848 No 7 / Heden den negen en
twintigsten der maand April achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrik Beusink, Smid, oud negen en twintig jaren, geboren en woonachtig in de Gemeente Wehl,
meerderjarige Zoon van Jan Beusink, Smid, woonachtig in de Gemeente Wehl, en van wylen diens
ehevrouw Hendrika Sarbelink, ter eenre; en Engelina Berendina Beekman, zonder beroep oud twee
en twintig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente, minderjarige dochter van wijlen Gradus
Beekman, en van diens nagelatene weduwe Joanna Borggreven, zonder beroep, in deze Gemeente
woonachtig, ter andere Zyde. / En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd (!): / 1. Het bewijs, dat
de afkondigingen van dit huwelijk op zondag den Zestienden en op zondag den drie en twintigsten
April achttien honderd acht en veertig, binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn
ergaan. / 2. Een Certificaat afgegeven door den Heer Burgemeester, Ambtenaar van den
Burgerlyken Stand der Gemeente Wehl, ten blyke, dat de afkondigingen van dit huwelyk, mede
aldaar, en onverhinderd zijn ergaan. / 3. Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. /
4. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 5. Het geboorteattest der Bruid. / 6. Het doodattest van
de moeder des Bruidegoms, en / 7. Het doodattest van den vader der Bruid. / De vader van den
Bruidegom, en de moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, hebben ons verklaard derzelver
toestemming te geven tot dit huwelyk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons
deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot
echtgenooten, en dat zij getrouweiijk (!) alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den
huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Hendrik Beusink, en Engelina Berendina Beekman
door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der
getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Coenraad Westerveld, Commis by ’s Rijks
belastingen oud twee en dertig jaren, Paulits Enserinck, Zonder beroep, oud vier en twintig jaren,
Wander Rosier, Timmerman, oud Zes en twintig jaren, en Bernard Schmalhorst, Timmerman, oud
een en dertig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt,
en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, den vader des Bruidegoms, de
moeder der Bruid, en de getuigen. / H Beusink / E B Beekman / J: Beusink / J: Borggreeven / C:
Westerveld / P Enserinck / W Rosier / B Schmalhorst / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria (Joanna Maria) Borggreve:
15-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 286): 15. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Joanna
Maria / filia legitima Petri Borggreve, et Joannae Polman Conj: / Suscep: Wilhelmus Tack, et
Francina Knaven. // [cc 30-5-2007/10-8-2008 tB]
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– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– Maria Elisabeth (Maria Elisabeth) Borggreven:
10-4-1922: Overlijdensregister gemeente Wisch, 10-4-1922 No 58. / Heden, den tienden April
negentien honderd-twee-en-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Wisch, Herman Radstake oud acht en vijftig jaren, van beroep gemeente bode,
wonende alhier, en Jan Hendrik te Grotenhuis oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer,
wonende alhier, die verklaarden, dat op den achtsten April dezes jaars, des voormiddags ten half
twee ure te Silvolde in het huis nummer driehonderd negen en veertig in den ouderdom van drie en
zestig jaren is overleden: Antonius Wiercx, zonder beroep, geboren te Breda en wonende te Wisch,
gehuwd met Maria Elisabeth Borggreven, zoon van Johannes Hendrikus Wiercx en van Cornelia
Antonissen, beiden overleden. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc
1982-1999 tB]
– N...: nog geen gegevens.
– O...: nog geen gegevens.
– Petrus (Peter) Borggreven:
31-8-1765: FA 7539 nr. 49 [inscription 13-8-1811]: Peter Borggreven, looijer, geb. 31-8-1765
(woonplaats: Gendringen); vermeld in AHA-document 8110906a nr. 49 // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Borggreeven:
14-5-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-5-1811 (ongenummerde en volledig met
de hand geschreven akte nr. 25): / Op heeden den Veertienden dag van de Maand Maij een duisend
agt honderd en elf des voormiddaags Agt Uuren Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen.
Maire Van Gendringen in het arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, doende de
functien van [pl>] publiquen Amptenaar des Burgerlyken Staats gecompareert Peter Borggreeven
Wijnkoper oud Vijfenveertig Jaaren en Jakobus Gerhardus te Boekhorst Deurwaarder oud vijfen
twintig Jaaren beijde woonende in het Canton Gendringen Arrondissement Zutphen Departement
den BovenYssel, dewelke hebben verklaard, dat Ruth te Boekhorst weduwenaar van Guda Lökken
oud Zevenen zeventig Jaaren op den veertiende deezer maand Maij ’S morgens om twee Uuren
ongehuwd is Overleeden ten Zijnen Huise in Gendringen / op welke Verklaaringe aan mij gedaan,
ik deeze acte heb opgemaakt, die de hier voor genoemde perzoonen Zeggende beijde Nabuuren te
Zijn van den overledene met mij hebben getekent // P Borggreven / J:G. Te Boekhorst / De Haes
Sen. // [cc (webfoto) 4-4-2010/31-12-2010 tB]
– Petrus (Petrus) Borggreve:
20-4-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 88): [den] 20. Aprilis [1812] / Baptizata est
Helena Joanna / filia legitima Petri Borggreve et Joannae Polman conj: / Suscepêre Steven
Knaven, et Berndina Troost. // [cc 22-3-2007/2-10-2008 tB]
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– Petrus (Piere) Borggreve:
28-4-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 20 / [date des actes:] 28
avril 1812 / [nature des actes:] Conseil de famille pour la nomination d’un tuteur et d’un Subrogé
tuteur / [Noms et prenoms des Parties:] Jeanne, Frans, et Theodore, enfants mineurs de feu Tierrij
Huyink et Woldina Knaven. / Ruth te Poel tuteur & Piere Borggreve Subrogé tuteur / [leur domicile:] Gendringen / [Enrégistrement:] 28 avril 1812 fo 16 Ro Ce 3. D: 2 fr: 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Petrus (Petrus) Borggreve:
15-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 286): 15. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Joanna Maria
/ filia legitima Petri Borggreve, et Joannae Polman Conj: / Suscep: Wilhelmus Tack, et Francina
Knaven. // [cc 30-5-2007/10-8-2008 tB]
– Petrus (Peter) Borggreven:
18-4-1816: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-4-1816 No 17. / In het jaar eenduizend
achthonderd en zestien, den Achttienden der maand April, des voordemiddags om negen uren, zijn
voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Gendringen, Provintie Gelderland, verschenen / Peter Borggreven oud tweeenvyftig
jaren, Leerloijer – en Garret Scholten oud Acht en dertig jaren Bakker beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons verklaard hebben, dat op den Achttienden der maand April dezes jaars,
des morgens ten vijf uren, in het huis No 66. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en
zestig jaren is overleden Derk Hendrik te Boekhorst, Zonder beroep, woonachtig alhier, Eheman
van Aleida Geertruid Immink, en Zoon van Jacobus te Boekhorst en Gerretjen Schilderings. / Ons
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing, door ons is onderteekend met de Declaranten. / P: Borggreven / Gert Scholten /
FWJdeHaes // [cc (Arnhem, doos nr. 8935) 21-4-2001/24-5-2007 tB]
– Petrus (Peter) Borggreven:
2-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-3-1821 No 12. // Heden den Tweeden der
maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor
mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden
Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Hendrik Schut Landbouwer oud acht en
veertig jaren, en Martinus Meiman Kleermaker oud drie en veertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den Eersten der maand Maart achttien
honderd een en twintig des avonds ten tien uren, in het huis No. 73 in Gendringen binnen dit
Schoutambt, in den ouderdom van vyf en vyftig Jaren is overleden. Peter Borggreven zonder
beroep Eheman van Johanna Polman en zoon van Willem Borggreven en van wylen Maria
Magdalena Troost. / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik
daarvan dez[e] acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de Comparanten. // H Schut / M.
Meyman / De Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997 / (webfoto) 7-3-2010/12-10-2012 tB]
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– Petrus (Peter) Borggreef:
6-10-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-10-1821 No 91. // Heden den zesden der
maand October een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten negen uren, zijn
voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Martinus Meyman
Kleermaker oud vier en dertig Jaren, en Hendrik Rosier Timmerman oud Drie en Dertig Jaren,
beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrijdag den vijfden der
maand October achttien honderd een en twintig, des avonds ten Elf uren, in het huis No. 76. in
Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Drie en Veertig Jaaren is overleden.
Johanna Petronella Polman zonder beroep Ehevrouw van wijlen Peter Borggreef en Dochter van
wijlen Johannes Polman en van Deszelfs nog levende Ehevrouw Woldina Charlotte Knaven / En
mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar van deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de Comparanten // M. Meyman / H: Rosier /
De Haes Sen // [cc (webfoto) 10-3-2010/8-8-2012 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
27-1-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 27-1-1816 nr. 1: Heden den Zeven En twintig der
maand January een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff
Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het
Gemeente Huis verschenen / Gerrit Hendriksen BoereKnegt oud twee En twintig jaren, – , geboren
te Ede en woonachtig te Ede meerderjarige zoon van Hendrik Jansen Dagloner in Deze gemeente
En Jantje Harmsen Ehelieden ter eenre; – en Marretje Woutersen zon (!) oud twintig jaren, Zonder
beroep geboren te Ede en woonachtig te Ede minderjarige dochter van Wouter Jansen Landman in
Geldersch Venendaal En Evertje Klasen Ehelieden ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid
van Bor Eversen Koornmolenaar oud Negen En twintig Jaren Gerrit van der Craats Kastelein oud
vier En veertig Jaren Anthony van der Craats Deurwaarder oud Negen En veertig Jaren En Johan
Gerrit Essers Timmerman oud Een En twintig Jaren door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk
mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo
hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun
verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen,
als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze
Gemeente gedaan. / 2. acten van intekening / 3 acten van geboorte Der man / 4 acten van geboorte
Der vrouw / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en
pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander
tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord
zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet
verklaard, dat De hier vooren gemelde Comparanten door het huwelijk zijn vereenigd / Van al
hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben,
zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend / Verklarende man En vrouw Beneffens
vaders en moeders van mans En vrouws Zyde van niet te Kunnen Schreiven / B eversen / G Van De
Craats / A.V.D.Craats / J.G. Essers / R Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
10-2-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 10-2-1816 nr. 2: Heden den tienden der maand
February een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te
Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / [#Gerrit] Johannes Gerrit Essers Timmerman oud Een En twintig jaren, – , geboren te
Ede en woonachtig te Ede Meerderjarige zoon van Derk Essers Timmerman En wylen Hermeintje
van Rheden in Leven Ehelieden byde woonagtig te Ede ter eenre; – en Derkje Jansen oud vier En
twintig jaren, Dienstmaagd geboren te Ede en woonachtig te Ede meerderjarige dochter van wylen
Gysbert Jansen in Leven Dagloner te Ede En Reyertje Hendriksen, in Leven Ehelieden mede
Woonachtig te Ede ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van Arnoldus Cornelis Mulder
oud twee En twintig Jaren Koopman Gerrit Van der Craats oud vier En veertig Jaren Kastelein
Anthony van der Craats oud Negen En veertig Jaren Deurwaarder En Bor Eversen oud Negen En
twintig Jaren Koren molenaar door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar
ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende
voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten
van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan.
/ 2. acten van intekening / 3 acten der geboorte van den man / 4 acten der geboorte van de vrouw / 5
acten van overleiden der moeder van mans Zyde / 6 Dito des vader van vrouws Zyde / Voorts het
zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der
echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet
verklaard, dat De hier vorengenoemde Comparanten door het huwelijk zijn vereenigd / Van al
hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben,
zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend / J:G: Essers / D ianss / D. Essers / R hendriks
/ A:C: Mulder / G Van De Craats / A:V:D:Craats / B eversen / R Burggraaff Burgem~ // [cc 19821999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
10-2-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 10-2-1816 nr. 3: Heden den tienden der maand
February een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te
Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Hendrik Buitenhuis oud twee En veertig jaren, Schoenlapper, geboren te Voorthuisen
en woonachtig te Ede meerderjarige zoon van Evert Willemse Buitenhuis En Jantjen Hendriksen
beide overleden ter eenre; – en Jacobje Woutersen oud vier En dertig jaren, Schoonmaakster
geboren te Putten en woonachtig te Ede Meerderjarige dochter van Woutertje Jans ter andere zijde;
/ dewelke in tegenwoordigheid van Hendrik Kool Schoolhouder oud Zes En dertig Jaren Hendrik
Mulder Vrederechter oud vyf En Zestig Jaren Arnoldus Cornelis Mulder oud twee En twintig Jaren
Koopman En Anthony van der Craats Zonder beroep oud Negen En veertig Jaren Allen wonende
binnen deze gemeente door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben
verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene
wettige verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen,
hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van
huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2.
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acten van intekening / 3 acten Van geboorten der man / 4 acten van overleiden van mans Vader / 5
acten Van overleiden Van mans moeder / 6 acten Van geboorte der vrouw / Voorts het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten:
waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen
te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hendrik
Buitenhuis En Jacobje Wouterse door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend / H Buitenhuis / Gezien Meskes (?) / H. Kool / H Mulder / A:C.
Mulder / A:V:D:Craats / R: Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
28-2-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 28-2-1816 nr. 4: Heden den agt En twintigsten der
maand February een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff
Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het
Gemeente Huis verschenen / Cornelis Bos oud agt En veertig jaren, Dagloner Weduwenaar,
geboren in Stigts venendaal en woonachtig te Ede meerderjarige zoon van Marcelis Bos Dagloner
in Stigts venendaal En Jannigje van Barneveld /beiden overleden/ in Leven Ehelieden blykens
bygevoegde Acten van Bendheid [lees: Bekendheid] ter eenre; – en Maria Janz van Egdom weduwe
oud Zes en vyftig jaren, Zonder beroep geboren te Scherpenzeel en woonachtig te Ede
meerderjarige dochter van Jan Riksen van Egdom in Leven bouwman te Scherpenzeel En Derkje
Tydens /beiden overleden/ in Leven Ehelieden mede blykens Boven genoemde acten van
Bekendheid ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van Arnoldus Cornelis Mulder oud
twee En twintig Jaren Koopman, Anthony van der Craats Deurwaarder Gerrit van der Craats oud
vyf En veertig Jaren Castelein En Robbert Willemsen oud vier En vyftig Jaren bakker alle
woonagtig in den Dorpen van Ede door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar
ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende
voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten
van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan.
/ 2. acten van intekening / 3 acten der geboorten van de man / 4 acten der geboorten van de vrouw /
5 acten van vrouw van mans Zyde vroeger overleden / 6 acten van overlyden Der man van vrouws
Zyden / 7 acten van Bekendheid wegens overleiden van vader En moeder van mans Zyden En
overleiden Der vader van vrouws Zyden / 8 acten van overleiden der moeder van vrouws Zyde /
Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der
echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet
verklaard, dat Cornelis Bos En Maria Janz van Egdom door het huwelijk zijn vereenigd / Van al
hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben,
zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend / Verklarende Comparanten man En vrouw
van niet te Kunnen schreiven / A:C: Mulder / A:V:D:Craats / G Van De Craats / R: Willemsen / R
Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
29-3-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 29-3-1816 nr. 5: Heden den Negen en twintigsten der
maand maart een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester
te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Hendrik Jacobsen oud vyf En dertig jaren, Landbouwer, geboren te Ede en woonachtig
te Ede Meerderjarige zoon van Jacob Hendriksen /overleden/ En Treintjen Derksen Landbouwster
in De Buurtschap manen gemeente Ede ter eenre; – en Evertjen derksen oud Een En twintig jaren,
Zonder beroep geboren te Bennekom en woonachtig onder Ede meerderjarige dochter van Derk
Derksen Landman En Johanna van Selfhout Egte Lieden woonagtig in de gemeente van Bennekom
ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van Jan Jacob Kleinhoonte Gemeenten Raad oud
drie En veertig Jaren gerrit van der Craats Kastelein oud vyf En veertig Jaren, Kornelis Jansen
bouwhorst Landbouwer oud Zes En veertig Jaren En Pieter Bosch Landbouwer oud Een En dertig
Jaren alle wonende onder deze gemeente door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede
gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben
wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek
willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1.
De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze
Gemeente gedaan. / 2. acten van intekening / 3 Doop attest van De man / 4 acten van overleiden der
vader van mans Zyden / 5o doopattest van de vrouw / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk
Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en
Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk
afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hendrik Jacobsen En Evertje
Derksen beiden door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in
twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons
onderteekend / H Jacobsen / e. Derksen / T derksen / D. Derksen / Kleinhoonte / G Van De Craats /
C J bouhorst / P Bos / R Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
29-3-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 29-3-1816 nr. 6: Heden den Negen En twintigsten der
maand maart een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester
te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Hymen Jansen oud drie En twintig jaren, BoereKnegt, geboren te Voorthuisen en
woonachtig onder Ede Meerderjarige zoon van Jan Harmsen Landman En grietjen martens [of
martus?] Egtelieden wonende Te voorthuisen ter eenre; – en Melisje Cornelissen Zonder beroep
oud twee en twintig jaren, geboren te Renswouden en woonachtig onder deze gemeente
meerderjarige dochter van Cornelis Willemsen Landman En Geurtjen Knelissen Egtelieden
wonende in de Buurtschap Ederveen gemeente Ede ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid
van Jan Jacob Kleinhoonte gemeente Raad oud drie En veertig Jaren gerrit van der Craats Castelein
oud vyf En veertig Jaren Cornelis Jansen Bouwhorst Landbouwer oud vyf En veertig Jaren En
Pieter Bosch Landbouwer oud Een En dertig Jaren alle wonende onder deze gemeente door partijen
als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
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de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acten van intekening / 3 acten van
geboorte Der man / 4o acten der geboorte van de vrouw / 5o acten van Huwelyks afkondigingen uit
de gemeente van Bennekom / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de
wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben
afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een
toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Hymen Jansen En Melisjen Cornelissen beiden door het
huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde
registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend / verklarende
Man en Vrouw benevens de ouders van beide Zyden van niet te Kunnen schreiven / Kleinhoonte /
G Van De Craats / C J bou horst / P Bos / R Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (R.) Burggraaff:
5-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 5-4-1816 nr. 7: Heden den vyfden der maand April een
duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Arnoldus Cornelis Mulder Vice Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Gysbert Blyenveen oud Ses en dertig jaren, Boerenknegt, geboren te Buuren en
woonachtig te Ede meerderjarige zoon van Hendrik Blyenveen en Elbertina van den Ham
Echtelieden, ter eenre; – en Aaltje Geurtsen oud dertig jaren, Dienstmaagd geboren te Otterlo en
woonachtig te Ede meerderjarige dochter van Geurt Jansen en Hermina Hendriks Echtelieden beide
overleden, ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van de Heeren Coenraad Johan van
Dedem, Griffier oud een en dertig Jaren, Jan Jacob Kleinhoonte gemeente Raad, oud drie en veertig
Jaren, Anthonij van de Craats Deurwaarder oud negen en Veertig Jaren, en Gerrit van de Craats
Kastelein oud vijf en veertig Jaren alle woonachtig te Ede door partijen als getuigen hiertoe
opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen
voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is
voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd
en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acte van intekening / 3o acte der Geboorte van de man /
4 acte der Geboorte van de vrouw / 5o acte van overlijden van den vader van vrouws Zijde / 6o acte
van Overlyden van de moeder van vrouws Zyde / 7o acte van overlyden van de Grootouders van
vrouws Zijde / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten
en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij
elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend
antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in
naam der wet verklaard, dat Gysbert Blyenveen en [#Elbertina van den Ham] [het doorgehaalde
op den Zesden Regel doorgekrapt En het woord van Aaltjen Geurtsen daarvoor in de plaats gesteld]
Aaltjen Geurtsen door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in
twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons
onderteekend. / Man en vrouw als mede ouders van mans Zyde verklaren van niet te Kunnen
Schrijven. / C.J. van Deetem / Kleinhoonte / A:V:D:Craats / G Van De Craats / A:C: Mulder Vice
Burgemeester / R Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
7-1-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 7-1-1816 No 1: Heden den Zevende Dag der maand
January eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om vier uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester van Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Van der Craats [#Deurwaarder] oud drie En vyftig jaren, Deurwaarder by het Vredegeregt – en Jan Ten Pas oud drie en vyftig jaren Daghuurder beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesde dag der maand January des
jaars 1816, des Nademiddags ten half vyf uren, in het huis No. 67 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van vier En vyftig jaren is overleden Lammert Mellink in Leven Broodbakker / 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 / J V D Craats / Jan ten pas / R Burggraaff Burgemeester // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
14-1-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-1-1816 No 2: Heden den veertienden Dag der
maand January eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons
Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Gerrit Hendriksen oud twee En Zestig jaren, Landbouwer –
en Frans Fransen oud Zestig jaren Landbouwer beide woonende in de Buurtschap Doesburg beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den dertiende dag der maand
January des jaars 1816, des Nademiddags ten twee uren, in het huis No. 231 binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van vyf en vyftig jaren is overleden Aart Hendriksen Landbouwer in de
Buurtschap Doesburg / 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 / g Hendriksen / frans franse / R Burggraaff Burgemeester //
[cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
20-1-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 20-1-1816 No 3: Heden den twintigsten dag der
maand January eenduizend achthonderd en zestien, des avonds [#middags] om Zeven uren, zijn
voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Elbert van asselt oud drie En twintig jaren,
Boereknegt – en Willem Hendriksen oud vier En twintig jaren BoereKnegt beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigste dag der maand January des jaars
1816, des voordemiddags ten Negen uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Tien dagen [#jaren] is overleden Harmen Melissen Zoon van Jan Melissen
Bouwman in de Buurtschap Doesburg / 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 verklarende Willem Hendriksen van niet
Te Kunnen Schreiven / E van Asselt / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
24-1-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-1-1816 No 4: Heden den [drie>] Vier En
twintigste der maand January eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om twaalf
uren, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Aart van Eck oud twee En veertig jaren,
Bouwman in de buurtschap Manen – en Hannes Cornelisse oud agt En dertig jaren Landman in
voormelde Buurtschap beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den drie En twintigste der maand January des jaars 1816, des Voordemiddags ten Zes uren, in het
huis No. 151 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf En tagtig jaren is overleden Arien
van Der Haar Bouwman aldaar / 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 / Aart van Eck / hannis kornelesen / R Burggraaff
Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
27-1-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-1-1816 No 6: Heden den Zeven En twintigste der
maand January eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons
Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Meerveld oud Zeven En twintig jaren, Bouwman – en
Jan van Lambalgen oud Zeven En dertig jaren Daghuurder beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes En twintigste der maand January des jaars 1816, des
middags ten twaalf uren, in het huis No. 173 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een jaren
is overleden Johannes Lodewyk Rupperd / 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 / i meer veld / J van lambalge /
R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
28-1-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 28-1-1816 No 5: Heden den Agt En twintigste der
maand January eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons
Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Cornelis Van Dikkenberg oud vier En dertig jaren,
BoereKnegt in geldersch venenDaal – en Anthony van Ravenswaay oud drie En Zestig jaren
Landbouwer mede aldaar woonachtig beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Agt En twintigste der maand January des jaars 1816, des Nagts [#middags]
ten twee uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van [niet
ingevuld] [#jaren] (!) is overleden Jannigje Van Neerheusden Wede van Albert van Eisendoorn /
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 / C V Dikkenberg / A Van Ravenswaay / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/149-2001 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
19-2-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-2-1816 No 7: Heden den Negentiende der maand
February eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons
Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik van Gyn oud Een En vyftig jaren, wolkammer te
geldersch veenendaal – en Jacob Bos oud Zestig jaren wolkammer in Geldersch Vendaal (!) beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den agtiende dag der maand
February des jaars 1816, des middags ten twaalf uren, in het huis N o. 59 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van agt En Zeventig jaren is overleden Hendrik Schoonderbeek Wolkammer / 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 verklarende Hendrik van gyn van niet Te Kunnen Schreiven / Jacob Bos / R
Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
24-2-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-2-1816 No 8: Heden den vier En twintigste der
maand February eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor
ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Coendersen oud vyftig jaren, Beyenhouder – en
Leendert van Zoelen oud vier En dertig jaren Timmerman beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigste der maand February des jaars 1816, des
S avonds [#middags] ten Negen uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van vier En vyftig jaren is overleden Reijertje Jansen Spinster in de Buurtschap
Doesburg / 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 / J Koendertsen / G: van Zoelen / R Burggraaff Burgem~ // [cc
20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
26-2-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 26-2-1816 No 9: Heden den Zes En twintig (!) der
maand February eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor
ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Anthony Kelderman oud Zeven En dertig jaren, Dagloner
te geldersch venenDaal – en [#Gerrit Bos] [het doorgehaalde op den Zevende Regel door my goed
gekeurd] Hendrik Dibbitte oud Een En twintig jaren Dagloner mede aldaar woonagtig beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyf En twintigste der maand
February des jaars 1816, des voordemiddags ten Negen uren, in het huis No. 171 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van tien weken [#jaren] is overleden otto Rupperd / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend / De twede Comparante (!) heeft ons verklaard van niet Te Kunnen Schreiven / a
Kelderman / R Burggraaff Burgem~ // [N.B.: De volgorde der akten is niet chronologisch: nr. 9 =
26-2-1816, nr. 10 = 6-3-1816, nr. 11 = 1-3-1816, nr. 12 = 5-3-1816, nr. 13 = 27-2-1816, nr. 14 = 243-1816, nr. 15 = 30-3-1816; cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
27-2-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-2-1816 No 13: Heden den Zeven En twintigste der
maand February eenduizend achthonderd en zestien, des S avonds [#middags] om Negen uren, zijn
voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Brand Hendriksen oud Vyf En dertig jaren,
Dagloner – en Derk Brouwer oud Een En veertig jaren Landbouwer beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zeven En twintigsten der maand February
des jaars 1816, des voordemiddags ten onbekend uren, [#in het huis No.] op de Weg binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vier En vyftig jaren is overleden Gerrit Van Hardeveld / 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 / Zynde ingevolge procesverbaal Van den Heer Vrederechter gezegde persoon Door
Dronkenschap in de modder gesmoord / Brand Hendrikssen / D. Brouwer / R Burggraaff Burgem~
// [N.B.: De volgorde der akten is niet chronologisch: nr. 9 = 26-2-1816, nr. 10 = 6-3-1816, nr. 11 =
1-3-1816, nr. 12 = 5-3-1816, nr. 13 = 27-2-1816, nr. 14 = 24-3-1816, nr. 15 = 30-3-1816; cc 20-32001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
1-3-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-3-1816 No 11: Heden den Eerste v (!) der maand
maart eenduizend achthonderd en zestien, des Voormiddags om Elf uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Johannis Van Schoonhoven oud Sestig jaren, Wolkammer te Gelders
Venendaal – en Jan Schoonderbeek oud Ses en Dertig jaren WolKammer mede aldaar Woonagtig
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negen twintigs[e]
(!) der maand February des jaars 1816, des Naardemiddags ten twee uren, in het huis No. 68 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van VierenSeventig jaren is overleden Klaas de Waal Bouman /
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 / Johan= van Schoon hoven / Jan Schoonderbeek / R Burggraaff Burgem~ // [N.B.:
De volgorde der akten is niet chronologisch: nr. 9 = 26-2-1816, nr. 10 = 6-3-1816, nr. 11 = 1-31816, nr. 12 = 5-3-1816, nr. 13 = 27-2-1816, nr. 14 = 24-3-1816, nr. 15 = 30-3-1816; cc 20-32001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
5-3-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 5-3-1816 No 12: Heden den vyfde der maand Maart
eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om vier uren, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie
Gelderland, verschenen / Gerrit van Iperenburg oud Veertig jaren, Dagloner in de Buurtschap
Ederveen – en Klaas van de Meent oud twee En vyftig jaren Dagloner mede aldaar woonachtig
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vierde der maand
Maart des jaars 1816, des middags ten twaalf uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zeven weken [voorgedrukt, maar niet doorgestreept: jaren] is
overleden Hannes Van De Pas Zoon van Harmen van de Pas / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / De Beide Komparanten
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hebben ons verklaard niet te Kunnen Schreiven / R Burggraaff Burgem~ // [N.B.: De volgorde der
akten is niet chronologisch: nr. 9 = 26-2-1816, nr. 10 = 6-3-1816, nr. 11 = 1-3-1816, nr. 12 = 5-31816, nr. 13 = 27-2-1816, nr. 14 = 24-3-1816, nr. 15 = 30-3-1816; cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
6-3-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 6-3-1816 No 10 / Heden den Zesden dag der maand
maart eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Aris Hardeman oud vier Een Zestig jaren, Landbouwer – en Cornelis Bos oud twe En vyftig jaren mede LandBouwer beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den vyfde dag der maand Maart des jaars 1816, des S nagts
[#middags] ten twee uren, in het huis No. 292 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven
jaren is overleden Willemeintje Develaar / 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 verklarende Aris Hardeman van niet te
Kunnen Schreiven / c bos / R Burggraaff Burgem~ // [N.B.: De volgorde der akten is niet
chronologisch: nr. 9 = 26-2-1816, nr. 10 = 6-3-1816, nr. 11 = 1-3-1816, nr. 12 = 5-3-1816, nr. 13 =
27-2-1816, nr. 14 = 24-3-1816, nr. 15 = 30-3-1816; afschrift d.d. 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
24-3-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 24-3-1816 No 14. / Heden den vier En twintigste der
maand maart eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons
Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Derk maris oud Negen En veertig jaren, Landbouwer in de
Buurtschap Doesburg – en Teunis Tijseling oud vier En dertig jaren Landbouwer in de Zelfde
Buurtschap beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den drie En
twintigste der maand maart des jaars 1816, des morgens [#middags] ten vier uren, in het huis No.
222 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Negen En Zeventig jaren is overleden Jacob
Petersen 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 / D maris / T Tysseling / R Burggraaff Burgem~ //
[N.B.: De volgorde der akten is niet chronologisch: nr. 9 = 26-2-1816, nr. 10 = 6-3-1816, nr. 11 = 13-1816, nr. 12 = 5-3-1816, nr. 13 = 27-2-1816, nr. 14 = 24-3-1816, nr. 15 = 30-3-1816; afschrift
d.d. 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
30-3-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-3-1816 No 15 / Heden den Dertigsten der maand
Maart eenduizend achthonderd en zestien, des namiddags om Vyf uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Rijk Teunissen oud agt en dertig jaren, Dagloner – en Klaas de
Waal oud Negen en twintig jaren Tabaksplanter beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den dertigsten der maand Maart des jaars 1816, des voormiddags ten
Negen uren, in het huis No. 25 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van agt en twintig jaren is
overleden Jannigje van Ginkel, Zonder beroep. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
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overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / verklarende Ryk
Teunissen niet te Kunnen Schryven / Klaas de waal / R Burggraaff Burgemeester // [N.B.: De
volgorde der akten is niet chronologisch: nr. 9 = 26-2-1816, nr. 10 = 6-3-1816, nr. 11 = 1-3-1816,
nr. 12 = 5-3-1816, nr. 13 = 27-2-1816, nr. 14 = 24-3-1816, nr. 15 = 30-3-1816; afschrift d.d. 20-32001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
1-4-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-4-1816 No 16 / Heden den Eerste der maand April
eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te E (!) Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede,
Provintie Gelderland, verschenen / Derk Hendrikse oud drie En Dertig jaren, Broodbakker En
Winkelier – en Lubbert van Veldhuisen oud dertig jaren Kastelein beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eerste der maand maart des jaars 1816, des
voordemiddags ten half tien uren, in het huis No. 95 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Zestien jaren is overleden Maria Van Kooten Dienstmaagd / 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 / D Hendriks / L V
Veldhuysen / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaf:
3-4-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 3-4-1816 No 17 / Heden den derden der maand April
eenduizend achthonderd en zestien, des voormiddags om Elf Uuren [nogmaals (voorgedrukt:)] uren,
zijn voor ons Reinier Burggraaf (!) Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Brand Hendrikse Landman oud vyf en dertig
jaren, [#Timmerman] – en Hermanus van Scherrenburg oud Ses en dertig jaren Timmerman beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den tweden der maand April
des jaars 1816, des voormiddags ten Negen uren, in het huis No. 260 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Elf weken [#jaren] is overleden Aartje Dochter van Jan Gerritsen Bouwman in de
Buurtschap Wekerom. / 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 / Brand Hendriks / R Burggraaff Burgem~ // [N.B.: De tweede
comparant heeft niet getekend; afschrift d.d. 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
20-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 20-4-1816 nr. 8 / Heden den twintigsten der maand
April een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Jan van Ravenhorst, oud Twintig jaren, boerenknegt, geboren te Stichts – en
woonachtig in Geldersch Venendaal minderjarige zoon van Willem Jansen Ravenhorst, Bouwman
en Aartje Cornelisse van Ginkel Echtelieden, ter eenre; – en Hendrina van Engelenburg oud Een en
twintig jaren, Zonder beroep, geboren te Stichts – en woonachtig te Geldersch Venendaal,
meerderjarige dochter van Huibertje van Engelenburg ter andere zijde; / dewelke in
tegenwoordigheid van de Heeren Charles Baviüs de Vries Notaris oud agt en Vyftig Jaren,
Coenraad Johan van Dedem, Griffier bij het Vrede Gerecht oud Twee en dertig Jaren, Jan Jacob
Kleinhoonte Rechter plaatsvervanger, oud drie en veertig Jaren, en Gerrit van de Craats, Herbergier
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oud Vijf en veertig Jaren alle wonende in deze gemeente door partijen als getuigen hiertoe
opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen
voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is
voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd
en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acte van intekening / 3o Doopacte der man / 4o
Doopacte der vrouw / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige
regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij
elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend
antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in
naam der wet verklaard, dat Jan van Ravenhorst, en Hendrina van Engelenburg door het huwelijk
zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers
ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend / Jan van ravenhorst /
hendrina van engelen burg / W J ravenhorst / Kleinhoonte / C:B: de Vries / C.J. van Deetem / G
Van De Craats / R Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
20-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 20-4-1816 nr. 9 / Heden den Twintigsten der maand
April een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Elbert [<...eran?] Hardeman, oud Twintig jaren, Boerenknegt, geboren in Stichts en
woonachtig in Geldersch Venendaal, minderjarige zoon van Aart Jansen Hardeman, Dagloner, en
Kaat Ysendoorn Echtelieden ter eenre; – en Steventje van Engelenburg oud Een en twintig jaren,
Zonder beroep, geboren onder Rhenen en woonachtig te Geldersch Venendaal Meerderjarige
dochter van Gijsbert van Engelenburg Bouwman en Jannetje Berendse van Dijk Echtelieden ter
andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van de Heeren Charles Bavius de Vries Notaris oud agt
en vijftig Jaren, Coenraad Johan van Dedem Griffier bij het Vrede Gerecht, oud Twee en dertig
Jaren, Jan Jacob Kleinhoonte Rechter plaats vervanger, oud drie en Veertig Jaren, en Gerrit van de
Craats, Herbergier, oud Vijf en veertig Jaren, allen wonende in deze gemeente, door partijen als
getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acte van intekening / 3o acte van
Geboorte der man / 4o acte van Geboorte der vrouw / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk
Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en
Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk
afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Elbert Hardeman en Steventje van
Engelenburg door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee
daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons
onderteekend / man en vrouw verklaren van niet te kunnen schryven als mede de vader van mans
Zyde. / G van engelenburg / C:B: de Vries / C.J. van Deetem / Kleinhoonte / G Van De Craats / R
Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
20-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 20-4-1816 nr. 10 / Heden den Twintigsten der maand
April een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Cornelis van Dikkenberg, oud vier en dertig jaren, Boeren knegt, geboren in Stichts en
woonachtig in Geldersch Venendaal [meerder]jarige zoon van wylen Cornelis van Dikkenberg en
Evertje Arendsen, in Leven Echtelieden, ter eenre; – en Christina Sukkel oud Een en twintig jaren,
Zonder beroep geboren en woonachtig in Geldersch venendaal, meerderjarige dochter van Cornelis
Sukkel Bouwman en wylen Teunisje Heetveld, in Leven Echtelieden, ter andere zijde; / dewelke in
tegenwoordigheid van de Heeren Charles Bavius de Vries Notaris oud agt en Vijftig Jaren,
Coenraad Johan van Dedem Griffier bij het Vrede Gerecht oud Twee en dertig Jaren, Jan Jacob
Kleinhoonte, Rechter plaats vervanger, oud drie en Veertig Jaren en Gerrit van de Craats Herbergier
oud Vijf en veertig Jaren, allen wonende in deze gemeente, door partijen als getuigen hiertoe
opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen
voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is
voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd
en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acte van Intekening. / 3o acte van Geboorte der man. /
4o acte van overlijden van s’mans voorige vrouw / 5o acte van bekendheid wegens het overlijden
van s’mans vader / 6o acte van overlyden van s’mans moeder / 7o acte van Geboorte der Vrouw / 8o
acte van overlyden van Vrouws moeder / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek
over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid
hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk
afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Cornelis van Dikkenberg, en
Christina Sukkel door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in
twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons
onderteekend / de vrouw En vader van vrouws Zyden verklaren van niet Te Kunnen Schreiven / C
V D Dikkenberg / C:B: de Vries / C.J. van Deetem / Kleinhoonte / G Van De Craats / R Burggraaff
Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
26-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 26-4-1816 nr. 11 / Heden den Zes en twintigsten der
maand april een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te
Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Gerrit Bos oud Negentien Jaren Doende Boerenwerk oud Negentien jaren, doende
Boerenwerk, geboren te Ede en woonachtig te Ede minderjarige zoon van Cornelis Bos En wylen
alletta Boonzayer ter eenre; – en Barendina Nieuwburg oud vier En twintig jaren, Zonder Beroep
geboren onder deze gemeente en woonachtig onder deze gemeente meerderjarige dochter van Ryk
van Nieuwburg En wylen Cornelia Gaasbeek, in Leven Ehelieden ter andere zijde; / dewelke in
tegenwoordigheid van de Heeren Charlus Bavius de Vries Notaris oud agt En vyftig Jaren Adrianus
Verhoek Rentenier oud vier en Seventig Jaren Arnoldus Cornelis mulder Koopman, oud twee En
twintig Jaren En Gerrit van der Craats Castelein oud vyf En veertig Jaren, door partijen als getuigen
hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te
willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BORGGREVEN (nr. 205-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 26

voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde
stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd
en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acte van intekening / 3 acte van geboorte der man / 4
acte van overleiden der moeder van mans Zyden / 5 acte der geboorte van de vrouw / 6 acte van
overleiden van vrouws moeder / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de
wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben
afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een
toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Gerrit Bos En Barendina Nieuwburg door het huwelijk
zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers
ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend Verklarende vrouw En
vader van vrouws Zyden van niet Te Kunnen Schreiven / G Bos / c bos / C:B: de Vries / G Van De
Craats / Adriänus Verhoek / R Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
26-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 26-4-1816 nr. 12 / Heden den zes en twintigsten der
maand April een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester
te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Ferdinand Louis Nix oud agt En twintig jaren, Zonder Beroep, geboren in
Sgravenhagen en woonachtig te Ede meerderjarige zoon van Frederik Ernst Nix En Elisabeth Smitt
ter eenre; – en Friederika (!) Fredwurst oud En (!) En twintig jaren, Zonder beroep geboren [te]
Neubuckouw en woonachtig te Ede meerderjarige dochter van Johan Henrich Fredwurst En Maria
Dorothea Wilhelmina Severin Echte Lieden ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van
Charles Bavius de Vries Notaris oud agt En vyftig Jaren Adrianus Verhoek Rentenier oud vier En
Seventig Jaren Arnoldus Cornelis Mulder Koopman oud twee en twintig Jaren En Gerrit van der
Craats oud vyf En veertig Jaren Kastelein door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede
gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben
wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek
willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1.
De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze
Gemeente gedaan. / 2. acten van intekening / 3 acte van geboorte der man / 4 acten der geboorte van
de vrouw / 5 acten van consent Door vrouws ouders Ter voltrekking van dit Huwelyk / Voorts het
zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der
echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet
verklaard, dat Ferdinand Louis Nix En Sophia Magdalena Frederika (!) Fredwurst door het huwelijk
zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers
ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend / F L Nix / F.E. Nix / S
F M Fredtwurst (!) / C:B: de Vries / A:C: Mulder / Adriänus Verhoek / G Van De Craats / R
Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
26-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 26-4-1816 nr. 13 / Heden den Zes En twintig der
maand April een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester
te [Ede] Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente
Huis verschenen / Gerrit van Zoelen oud twee En dertig jaren, Timmerman, geboren te Ede en
woonachtig aldaar meerderjarige zoon van Hendrik van Zoelen En Willemina Schrous (?) Egte
Lieden ter eenre; – en Gerritje Jansen oud Zeven En dertig jaren, Dienstmaagd geboren te Ede en
woonachtig mede aldaar meerderjarige dochter van wylen Jan Peterse En Hendrikje Hendriksen in
Leven Ehelieden ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid van Charlus Bavius De Vries
Notaris oud agt En vyftig Jaren, Adrianus Verhoek Rentenier oud vier En Zeventig Jaren, Arnoldus
Cornelis [nogmaals:] Cornelis mulder Koopman oud twee En twintig Jaren En Gerrit van der Craats
Kastelein oud Vyf En veertig Jaren door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar
ons geene wettige verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende
voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten
van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan.
/ 2. acte van intekening / 3 acte der geboorte van den man / 4 acte der geboorte van de vrouw / 5
acten van overleiden der vader van manszyden / 6 acten van overleiden Der vader van vrouwszyden
/ 7 acten van overleiden der moeder van vrouwszyden / Voorts het zesde hoofdstuk uit het
burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan
Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen;
waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Gerrit van
Zoelen En Gerritjen Jansen door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend / G: Van Zoelen / Gerretje Jansen / C:B: de Vries / Adrianus
Verhoek / A:C: Mulder / G Van De Craats / R Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
27-4-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 27-4-1816 nr. 14 / Heden den Zeven En twintigsten
der maand april een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff
Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het
Gemeente Huis verschenen / Maas Roseboom oud drie En twintig jaren, BoereKnegt, geboren te
Bennekom en woonachtig aldaar Meerderjarige zoon van Aart Gerritsen Roseboom En Evertje
Veenbrink Echte Lieden ter eenre; – en Maria Dorothea Riksen oud vier En twintig jaren, Zonder
beroep geboren te Zutphen en woonachtig te Ede meerderjarige dochter van Jan Riksen En Angenes
Reinhart /beiden overleden/ in Leven Echte Lieden ter andere zijde; / dewelke in tegenwoordigheid
van Charles Bavius De Vries Notaris oud agt En vyftig Jaren, Jan Jacob Kleinhoonte Regter
plaatsvervanger oud drie En veertig Jaren, Arnoldus Cornelis Mulder Koopman oud twe En twintig
Jaren En Hendrikus Prins ontvanger der indirecte Belastingen oud Zeven En dertig Jaren door
partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun
voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering
tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet
tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op
de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acten van intekening / 3
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acten der geboorte van Den Man / 4 / acten der geboorten van der Vrouw / 5 acten van overleiden
der vader van vrouwsZyden / 6 acten van Bekendheid wegens overleiden der moeder van vrouws
zyden / 7 acten van huwelyks afkondeging (!) onder de gemeente van Bennekom / Voorts het zesde
hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten:
waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen
te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Maas Roseboom
En Maria Dorothea Riksen door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte
opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend / De vrouw als mede de vader van mansZyde verklaard van niet
Te Kunnen Schreiven / M Roseboom / A:C: Mulder / C:B: de Vries / H: Prins / Kleinhoonte / R:
Burggraaff Burgem~ // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
30-4-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-4-1816 No 19 / Heden den dertig (!) der maand
April eenduizend achthonderd en zestien, des voor de middags om tien uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie
Gelderland, verschenen / Hermanus oudhuis oud agt En Zestig jaren, Timmerman – en Peter Heuser
oud agt En dertig jaren op Zigter der Jagt beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Negen En twintigste der maand april des jaars 1816, des Nademiddags ten
twaalf uren, in het huis No. 107 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven En Zestig jaren
is overleden Hendrik Van Scherrenburg / 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 / Manus outhuis / P. Heusser / R
Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
1-5-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-5-1816 No 20 / Heden den Eersten der maand mei
eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om vier uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede,
Provintie Gelderland, verschenen / Willem stevensen oud drie En dertig jaren, Landbouwer – en
Hendrik Eversen oud Een En veertig jaren Dagloner beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Eersten der maand mei des jaars 1816, des voordemiddags ten agt
uren, in het huis No. 112 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie jaren is overleden Derk
Staf Zoon van Cristiaan Staf / 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 / W steven sen / H Evertsen / R Burggraaff
Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
4-5-1816: Huwelijksregister gemeente Ede, 4-5-1816 nr. 15 / Heden den vierden der maand Mei
een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van Ede, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis
verschenen / Evert Willemsen oud Dertig jaren, BoereKnegt, geboren te garderen en woonachtig
aldaar meerderjarige zoon van Willem Evertsen Bouwman En Leisjen Beerts /overleden/ in Leven
Ehelieden ter eenre; – en Jannetje Jansen /Broek:/ oud [#agt En twintig] [het doorgehaalde op den
Elfden Regel geapprobeert En moet Zyn Dertig Jaren] Dertig jaren, Dienstmaagd geboren en
woonachtig te Ede meerderjarige dochter van Cornelis Jansen broek Dagloner in den Buurtschap
Doesburg onder Ede En Elsje Woutersen /:beiden overleden:/ in Leven Echtelieden ter andere zijde;
/ dewelke in tegenwoordigheid van Charles Bavius de Vries Notaris oud agt En vyftig Jaren
Benjamin Roelofsen Bouwman oud drie En Zestig Jaren Harmen Mellendyk Timmerman oud agt
en veertig Jaren En Lubbert van Veldhuisen Kastelein oud dertig Jaren alle wonende in deze
gemeente door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door
hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige
verhindering tegens deze verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle
de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks
afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. acten van
Huwelyks afkondigingen van Garderen / 3 acten van intekening / 4 acten van geboorten der man / 5
acten van overleiden van mans moeder / 6 acten van geboorten der vrouw / 7 acten van overleiden
der vader van vrouws Zyden / 8 acten van overleiden der moeder van vrouws Zyden / 9 acten van
overleiden der grootouders van vrouwszyden / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk
Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en
Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk
afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Evert Willemsen En Jantje Jansen
Broek beiden door het huwelijk zijn vereenigd / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee
daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons
onderteekend / verklaren[de] vrouw benevens mans vader van niet te Kunnen Schreiven / Ev
willemsen / C:B: de Vries / B Roelofsen / H Mellendijk / L V Veldhuysen / R Burggraaff Burgem~
// [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
9-5-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-5-1816 No 21 / Heden den Negende der maand Mei
eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om Zes uren, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie
Gelderland, verschenen / Jacob de Gooijer oud Negen En dertig jaren, Dagloner in geldersch
Venendaal – en Johan Georg Schintz oud Zes En vyftig jaren gepensioneerd Soldaat mede aldaar
wonende beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negende
der maand mei des jaars 1816, des voordemiddags ten drie uren, in het huis No. 45 binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van agt En Zestig jaren is overleden Cornelis Van Doorn / 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 / Jaob (!) De gooijer / Jan Schintz / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-92001 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
21-5-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 21-5-1816 No 22 / Heden den Een En twintigste der
maand Mei eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons
Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Maas Jansen oud vyf En veertig jaren, Klompemaker in de
Buurtschap wekerom – en otto Jansen oud agt En twintig jaren Landbouwer mede aldaar
woonachtig beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
twintigsten der maand mei des jaars 1816, des voordemiddags ten vier uren, in het huis No. 247
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twe En Zeventig jaren is overleden Hendrik
Cornelissen / 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 / M: Jansen / O: Jansen / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-92001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
27-5-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-5-1816 No 23 / Heden den Zeven En twintigste
der maand mei eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om Zes uren, zijn voor ons
Reinier Burggraaff Burgemeester Ede (!) Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Ede, Provintie Gelderland, verschenen / Willem Jansen oud Zes en veertig jaren, Landbouwer – en
Jan Peterse oud drie En veertig jaren Landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Zes En twintigste der maand Mei des jaars 1816, des S avonds
[#middags] ten Zeven uren, in het huis No. 254 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van agt En
Zestig jaren is overleden Reyer Willemse / 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 / W Jansen / J Petersen / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
8-6-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 8-6-1816 No 24 / Heden den agsten der maand [mei>]
Juni eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om agt uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede,
Provintie Gelderland, verschenen / Jan de Goyer oud Zeven En dertig jaren, visscher te Geldersch
Venendaal – en Wouter groeneveld oud twee En twintig jaren wolkammer aldaar beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevende der maand Juny des
jaars 1816, des voordemiddags ten Zeven uren, in het huis No. 114 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van twe En twintig jaren is overleden Hannes Van Leeuwen in dienst by het 6e Regiment
Huzaren / 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 de Goyer / Wouter Groeneveld / R Burggraaff Burgem~
// [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
14-6-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-6-1816 No 25 / Heden den Veertiende der maand
Juny eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om vyf uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede,
Provintie Gelderland, verschenen / Johannes Geudekes oud vier En vyftig jaren, gepensioneerd
Soldaat – en Anthony Krukkeland oud agt En veertig jaren molenaarsKnegt beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertiende der maand Juny des jaars 1816,
des Nademiddags ten Drie uren, in het huis No. 93 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
dertig jaren is overleden Hendrikje Petersen / 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 / J: geudekes / A.
Krukland / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
16-6-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 16-6-1816 No 26 / Heden den Zestiende der maand
Junij eenduizend achthonderd en zestien, des nachts [#middags] om één uren, zijn voor ons Reinier
Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede,
Provintie Gelderland, verschenen / Hendrik Mulder oud vyf en Zestig jaren, vredeRechter des
Cantons Ede – en Hendrik Kool School onderwyzer oud vyf en dertig jaren [nogmaals ingevuld:]
School onderwyzer te Ede beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat
op den vyftiende der maand Junij des jaars 1816, des nachts [#middags] ten een uren, in het huis No.
63 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en tachtig jaren is overleden Barend ten Berkel
/ 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 / H: Mulder / H: Kool / R Burggraaff Burgem~ // [cc 20-3-2001/14-9-2001 tB]
– Reinerus (R.) Burggraff:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 18 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Schoutambt Ede //
No der Huizen: 21 / Naamen der Belasting Schuldigen: R: Burggraff (!) / Classe: 8 / Montant der
aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 3,00 / Totaal voor elk [lees: voor het hele]
huisgezin (Gl/Cents): [uitgeveegd: 3,00] / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere
bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 6-11-2002/28-12-2002 tB]
– Reinerus (R.) Burggraff:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 19 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Schoutambt Ede //
No der Huizen: 21 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub: R. Burggraff:] 1 Meid / Classe: 3 /
Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 0,75 / Totaal voor elk [lees:
voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 3,75 / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere
bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 6-11-2002/28-12-2002 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – BORGGREVEN (nr. 205-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 32

– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
15-10-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 15-10-1821 No. 103 / Op heden den vyftiende
October agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is
voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Reinier
Burggraaff van beroep vroedmeester oud Twee en veertig Jaren, en Peter van de Poel. van beroep
bouwman oud, (!) Zes en veertig Jaren, beide wonende te Ede / welke ons hebbe (!) verklaard, dat
Derkje van Schaik, oud vyf en dertig Jaar, Vrouw van Derk van de Kaa [#in leven] van beroep
landbouwer en [#laatst] woonachtig te Ede op den vyftiende deezer maand des S morgens ten Zes
uren, ten huize Numero /314/ te Ede [#in den ouderdom van] is verlost van [#Jaren is overleden,
nalatende] een dood Kind, van het vrouwelyk geslacht. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de ComParanten, en [J?>] Schout is geteekend / goedgekeurd de
doorhaaling van Elf gedrukte Woorden. / R Burggraaff / P: v d Poel / E D van Meurs // [cc 19821999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
14-1-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-1-1822 No. 9 / Op heden den veertienden January
agttien honderd twee en twintig, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs, Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Joost Mekking, van beroep timmerman oud vierendertig Jaren, wonende te
Bennekom, en Reinier Burggraaff, van beroep Heel- en Vroedmeester oud drie en veertig Jaren,
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat Rikjen Maassen, huisvrouw van Joost Mekking
voormeld, op heden den veertienden January des morgens ten acht Uren, ten huize van Gemelde
Echtelieden, te Bennekom, in den ouderdom van dertig jaren, is bevallen van een dood kind van het
mannelyk [#is overleden.] geslacht / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten en ons Schout is getekend. / goedgekeurd de doorhaling van de woorden is
overleden / J: Mekking / R Burggraaff / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Reinerus (Reinier) Burggraaff:
17-1-1823: Overlijdensregister gemeente Ede, 17-1-1823 No 11. / Acte van Overlijden. // Op heden
den Zeventiende Januarij achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgelijken Staat des
Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Reinier Burggraaff oud drie en veertig
jaren, van beroep vroedmeester en Jan Broekhuizen oud vijf en Twintig jaren, van beroep
landbouwer wonende [te>] beide in de gemeente Ede / welke ons hebben verklaard, dat Betje
Haverkamp, oud vyf en Twintig Jaaren, van beroep dienstmeid, Zynde ongeHuwd, woonende te
Otterlo, op den Zestiende deezer maand des Smiddags ten vier uren, Ten huize van deszelfs vader
Jan Haverkamp [#in den ouderdom] is bevallen van Een Dood Kind, van het vrouwelyk [#is
overleden] geslacht. / waarvan wij deze acten hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout
en Eerste Comparant is geteekend, hebbende de twede verKlaard niet te Kunnen Schrijven, of
teeKenen. / GoedgeKeurd de doorhaling van de woorden, “in den Ouderdom van is overleden” / R
Burggraaff / H.T. Prins // [cc 1982-1999 tB]
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– Reinerus (Reinier) Burggraaff [Burggraaf]:
26-4-1823: Overlijdensregister schoutambt Ede, 26-4-1823 No 70. / Acte van Overlijden. // Op
heden den Zes en Twintigste April achttien honderd drie en twintig des voordemiddags ten elf uren,
compareerden voor ons Harmanus Theodorus Prins Schout, Officier van den Burgerlijken Staat des
Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland / Reinier Burggraaff, woonende te Ede oud
drie en veertig jaren, van beroep vroedmeester en Dirk van Hall oud Zeven en Twintig jaren, van
beroep dagloner wonende Te Bennekom / welke ons hebben verklaard, dat Dirkje van den Berg,
oud twee en twintig Jaaren, van beroep Spinster, Zynde ongehuwd woonende te Bennekom, op den
vyf en Twintigste deezer maand des Smorgens te Elf uren, Ten huize van haar Vader, Aard van den
Berg dagloner te Bennekom No 0 [met een liggend streepje boven de nul] [#in den ouderdom] is
bevallen van Een dood Kind van het vrouwelyk [#is overleden] Geslacht. / waarvan wij deze acten
(!) hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Eerste Comparant en ons Schout is geteekend,
hebbende de twede verklaard niet te Kunnen Schrijven, Goedgekeurd de doorhaling van de
woorden, “in den ouderdom is overleden” / R Burggraaff / H: T Prins // [cc 22-8-2000/24-4-2002
tB]
– Reinerus (Reynier) Burggraaff:
27-3-1848: Overlijdensregister gemeente Ede, 27-3-1848 No. 85. / Op heden den Zeven en
twintigsten Maart des jaars achttien honderd acht-en-veertig, zijn voor Ons Derk Hendriks,
Assessor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland,
verschenen: Reinder Maassen oud drie en vyftig jaren, van beroep landbouwer en Reynier
Burggraaff oud negen en zestig jaren, van beroep genees, heel, vroedmeester wonende beiden te
Ede welke Ons hebben verklaard, dat Evertje van Eck echtgenoote van Melis Melissen landbouwer
wonende te Ede, aldaar ten haren huize op den vyf en twintigsten dezer maand maart des namiddags
ten vier ure, is bevallen van een kind van het vrouwelyke geslacht, hetwelk als levenloos wordt
aangegeven. [doorgestreept: op den ... des ... ten ... ure, in den ouderdom van ... ten ... huize ...
binnen deze Gemeente is overleden]. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door den tweeden comparant en ons Ambtenaar is geteekend, hebbende de eerste comparant
verklaard niet te kunnen schryven. / R: Burggraaff / D. Hendriks / [in de marge: de doorhaling van
zestien gedrukte woorden goedgekeurd] // [cc 7-5-2002/17-12-2006 tB]
– S...: nog geen gegevens.
– T...: nog geen gegevens.
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wesselus (Wessel) BorgGraeve:
10-7-1763: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1763. / den 10 Julij. / Gerrit BorgGraeve,
Zoon van wijlen Wessel BorgGraeve / en Janna Belterman, Dogter van Teunis Belterman beijde
uijt Voorst onder Gendringen. / den 24 Julij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wesselus (Wessel) Borggreve:
10-3-1766: Wessel Borggreve, boerderij, geb. 10-3-1766 (woonplaats: Voorst); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 479 // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Borggreve:
28-10-1792: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1792 / [sc.: Octob 28] / Wessel Borggreve. Z.v.
wijl. Gerrit Borggreve onder Gendringen / en Elsken Berendsen d.v. Gradus Berendsen [#uijt Etten.
nu] onder Borg. / alhier getrouwt 18 Nov. / [genoemd na: Roes x Borggreve] // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Borggreven:
5-11-1817: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-11-1817 No [53>] 54 (geheel in
handschrift): // Heden den vijfden der maand November een duizend acht honderd en zeventien, des
voordemiddags om tien uren, zyn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlyken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen Dorus Scholten Landbouwer oud veertig Jaren en Wessel Borggreven Landbouwer oud
een en vijftig Jaren, beide in deeze Gemeente woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op
Woensdag den Vijfden der maand November des morgens ten Zeven Uren, in het huis no. 363
binnen deeze Gemeente, in den ouderdom van twaalf dagen is overleden Wilhelmus Beenen Zoon
van Bernardus Beenen Landbouwer in Voorst en van Reiniera Leijen. / Ons van de waarheid dezer
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deeze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
ondertekend met de getuigen // W. Borggreven / D Scholten / FWJdeHaes. // [cc (webfoto 69/290)
11-3-2013/17-3-2013 tB]
– Wesselus (Wessel) Borggreven:
11-8-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-8-1825 No 59. / Heden den Elfden der
maand Augustus een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Coenraad Scholten, tapper, oud twee
enveertig jaren, en Wessel Borggreven, Landbouwer, oud acht envijftig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Tienden, der maand
Augustus achttien honderd vijf en twintig, des avonds ten Elf uren, in het huis No. 368 in Voorst
binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van vijf en Zeventig jaren, is overleden Teunis te
Grotenhuis, Landbouwer geboren in dit ambt, weduwenaar van wylen Jenneken Kasselder. – en
Zoon van wijlen de Ehelieden Jan te Grotenhuis, en Johanna Catharina Seinhorst. / En ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend met de Comparanten. // C: Scholten / W Borggreven / De Haes // [cc
(webfoto) 2-2-2011/20-4-2012 tB]
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– Wesselus (Wessel) Borggreve:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2572), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 379:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 293
– Aantal bewoners: 16 (dit is nr. 1)
– Naam: Wessel Borggreve
– Geboortedatum: den 10 maart 1766
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 7. d~ 1 Mei 1827 vertrokken naar de Heerlykheid van Anhalt. / 9. vertr
naar Boekholt / 10 id id id / 3. Geertruid, & J:H: Geutink / 11. J:H: Giebink, vertr Mei 1828 naar
Boekholt. / No 8 vert Mei 1829 naar ’t Pruissische / No 14 J:W: Tacke vertr naar Sub No 368 / No 15
vertrokken Sept 1824. / No 13 vert d~ 16 Octo 29 naar Boekholt // [cc 8-7-2004/8-12-2004 tB]
– Wesselus (Wessel) Borggreve:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”): Artikel 62.
Wessel Borggreve // [cc 24-3-2001/28-2-2004 tB]
– Wesselus (Wessel) Borggreve:
25-2-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-2-1832 No 15 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand February een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf
uren zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik van
Hal, Landbouwer oud Zeven en dertig jaren, en Jan Rosier, Timmerman oud Zeven en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zaturdag den Vyf
en twintigsten der maand February een duizend acht honderd twee en dertig des nachts ten Een
uren, in het huis No. 293 in Voorst binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en Zeventig
Jaren is overleden Elisabeth Berendsen, Zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch, en
woonachtig geweest in deze gemeente, Ehevrouw van Wessel Borggreve, Landbouwer in deze
gemeente woonachtig, en dochter van wylen de Ehelieden Gradus Berendsen en Johanna Otters. /
En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten / J H Van Hal / J Rosier /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Borggreve:
31-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 693): [1821.] / 31. Julii / Baptizatus
est Henricus / f: leg: Gerardi Beekman, et Joannae Borggreve Conj: / Susc: Jo~es Beekman, et
Willemina Borggreve. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) Borggreven:
28-2-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-2-1876 No. 26. / Heden den Acht en
twintigsten der maand February achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Willem de Wit van beroep Landbouwer oud Zes en Vyftig
jaren, en Johannes Gregoor van beroep Landbouwer oud drie en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Zes en twintigsten der
maand Februarij achttien honderd zes en zeventig, des middags ten Een uren, in het huis Wijk A No.
268 in Varsselder binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Elf maanden Arnoldus
Josephus Smeenk, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Johannes Smeenk en van Willemina Borggreven, echtelieden, Landbouwers, wonende in deze
gemeente. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten.
// W de Wit / J Gregoor / VDLaar // [cc (webfoto nr. 148/394) 30-9-2013/24-5-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Borggreven:
2-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-3-1821 No 12. // Heden den Tweeden der
maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor
mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden
Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Hendrik Schut Landbouwer oud acht en
veertig jaren, en Martinus Meiman Kleermaker oud drie en veertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den Eersten der maand Maart achttien
honderd een en twintig des avonds ten tien uren, in het huis No. 73 in Gendringen binnen dit
Schoutambt, in den ouderdom van vyf en vyftig Jaren is overleden. Peter Borggreven zonder beroep
Eheman van Johanna Polman en zoon van Willem Borggreven en van wylen Maria Magdalena
Troost. / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan dez[e]
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de Comparanten. // H Schut / M. Meyman / De
Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997 / (webfoto) 7-3-2010/12-10-2012 tB]
– Wilhelmus Bernardus (Wilhelmus Bernardus) Borggreve:
1826-1836 (AHA-volgnr. 494), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 65:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 65
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Wilhelmus Bernardus Borggreve
– Geboortedatum: den 10. Novb. 1806
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Kuip. gezel
– Vestiging in de gemeente: 1. Mey 1826.
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/27-6-2004 tB]
– X... / Y... Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 8 augustus 2014 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Avenarius , editie 203-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris Archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bonenberg (ook Benenberg e.d.), editie 197-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borggreven (ook Burggraaf e.d.), editie 205-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-2 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem : Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Flory (ook Fleury, Florissen e.d.), editie 195-1 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), editie 25-2 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – BORGGREVEN (nr. 205-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 39

– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
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Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (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)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
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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)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

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